
Expert Cork Roll
korkowy podkład pod panele podłogowe

KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA

Deklaracja zgodności: 1/2014 z dn. 02.01.2014 r.
Norma: PN-EN 12103:2002
Grubość: 2 mm ± 0,2 mm

CHARAKTERYSTYKA
Wyrób o kształcie prostopadłościanu zwi-
niętego w cylinder o gładkich powierzch-
niach, wykonany z naturalnego korka. 
Barwa w odcieniach koloru brązowego.

ZASTOSOWANIE
Taśmy Cezar są przeznaczone do wyko-
nywania podkładów bezpośrednio pod 
posadzki pływające w celu wyrównania 
nierówności podłoży przed ułożeniem 
posadzek z laminowanych elementów 
posadzkowych z tworzych drzewnych, 
tzw. paneli lub z elementów warstwo-
wych z drewna i materiałów drewno-
podobnych oraz jako warstwa tłumiąca. 
Również do stosowania w posadzkach 
z ogrzewaniem podłogowym.

PRZECHOWYWANIE
Taśmy powinny być przechowywane w 
opakowaniach firmowych, w pomiesz-
czeniach nie przeznaczonych do prze-
chowywania rozpuszczalników orga-
nicznych, w miejscach nie narażonych 
na przegrzanie i naświetlenie światłem 
dziennym. Opakowanie należy chronić 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT
Taśmy powinny być transportowane 
w  opakowaniach firmowych, zgodnie 
z  krajowymi przepisami transporto-
wymi. Ładunek powinien być zabez-
pieczony przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i przegrzaniem.
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Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
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ZAKŁAD PRODUKCYJNY
GRANORTE – Revestimentos de 
Cortiça, Lda.
Avenida de Santiago, 68
4520-470 Rio Meão, Portugal

Data wydania: wrzesień 2015 r.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka Wartość Norma
Gęstość kg/m3 180

Wskaźnik ważony 
zmniejszenia poziomu 
uderzeniowego ΔLw

dB ≥ 18 ISO 717-2

Współczynnik 
przewodzenia ciepła W/(mK) 0,04 EN 12664

Opór cieplny m2K/W 0,05 EN 12664

Zawartość wilgoci % ≤ 8,0 EN 12105

Wytrzymałość na rozciąganie

Prostopadle do kierunku 
kompresji kPa ≥ 350 ISO 7322

W kierunku kompresji kPa ≥ 250 ISO 7322

Ściskanie % ≤ 35 ISO 7322

Odzyskiwanie kształtu % ≥ 75 ISO 7322

Reakcja na ogień Cfl EN 13501

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm] m2/opak. m2/pal. Waga brutto paleta [kg]

1050x830x1020 10 350 119

1. Produkt dostępny wyłacznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 1050x830x1020 mm




