
creating better environments

teknisk information
aqualon, aquastar, onyx

Totaltjocklek 1,5 mm

AqualonDimensioner

1,5 mm

Aquastar

0,9 mm

Onyx

0,9 mm

Onyx Bård

0,9 mm

Onyx Bård Skyline

Användningsområden 
Aqualon och Aquastar passar för våtutrymmen både i hem och offentlig miljö. 
De är formbara för att kunna anslutas till golvbrunnar. 

Montage
Samtliga golvmattor skall ändvändas för att undvika färgdifferens. Undantag specificeras nedan.

Produkterna ska monteras enligt GBR:s* branschstandard. 
Vissa kulörer av Onyx kan monteras vertikalt men med fördel horisontellt.
*Golvbranschens Riksorganisation

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara 
förekomma.

Tillägg Skyline
Bården har en skärkant på 40 mm (+/-5 mm) i underkant. Denna kapas rakt från ovankant till önskat 
mått. Minsta mått på bården blir i detta fall 45,5 cm om man ej önskar en vit kant. Detta tas i beakt-
ning vid taköjder över 2,4 m. 

Mönsterrapporter
Samtliga mönster kan monteras horisontellt för ett minimum av skarvar. Notera dock vilken sida som 
skall vara uppåt innan montering på till exempel Exotic Flower där mönstret inte är uppenbart. 

OBS! Bårderna till resp. väggmatta tillverkas separat. Detta gör att det kan finnas kulöravvikelser mellan 
väggmatta och bård.

Följande mönster kan även monteras vertikalt:

Mönster Färgnummer   Ändvändning
Sky  23650, 23651, -52, -53, -54, -55 Ja
Asia  23636, 23638, 23657  Ja
Orienta  23662, 23663, 23661  Ja
Bark  23659, 23660, 23658  Ja  

Samtliga golvmattor skall ändvändas för att undvika färgdifferens.
Undantag gäller dock för: Aqualon Teak 4800, 4801: Bredd 85 mm/ Längd 1000 mm .  Ej ändvändning.

Mönsterbilden i Pebble samt Slate är ej möjlig att mönsteranpassa.

15 års garanti
Vi garanterar att Aqualon/Aquastar och Onyx från Forbo Flooring AB behåller sina tekniska 
egenskaper så länge gällande skötselråd följs och produkten är fackmannamässigt installerad.

Slitskikt 0,35 mm 1,5 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Rullbredd 2 m 2 m 2 m 49 cm Minst 47 cm (se tillägg)

Vikt 2,4 kg/m² 2,1 kg/m² 1,5 kg/m² 1,5 kg/m² 1,5 kg/m²

Rullängd ca 25 m ca 34 m ca 30 m ca 30 m ca 30 m


