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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: 1bis (noest max 15mm groot)

geen spint

kleurverschillen mogelijk

Dikte Toplaag: 4mm

Vellingkant: 2 langse zijde 1mm

Behandeling: loog + olie

Oppervlaktestructuur: geborsteld

Vulling noest: Donker grijs

Zaagwijze: gezaagd

AFMETINGEN:
Lengtes: van 1,50m tot 2,40m

Breedte: 18cm - 22cm

Totale dikte: 15mm

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk

Verlijming SF 200 Smooth /SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend mogelijk Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: ja

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,088

EIGENSCHAPPEN HONGAARSE PUNT:
Breedte: 10cm / 12cm

Lengte: 60cm / 80cm

Vellingkant: 4 zijde 1mm

Dikte toplaag 4mm

Dikte drager: 11mm

Type drager: Berken multiplex 7 lagen kruisling

Totale dikte: 15mm

Pak: 20 planken/pak - omsnoerd

Plaatsing: zie bovenstaande gegevens

Toplaag: zie bovenstaande gegevens

Eigenschappen toplaag: zie bovenstaande gegevens

DRAGER:
Type: Berken multiplex

Opbouw: 7 lagen

Verlijming drager: kruislings

Verlijming toplaag: koude verlijming

Totale dikte drager: 11mm

VERPAKKING:
Pak: 4 planken/pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 11 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 1
NATURAL - NATURAL NOBEL
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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: onbeperkte grootte noesten

geen spint

grote kleurverschillen mogelijk

kleine hartscheuren mogelijk

Dikte Toplaag: 4mm / 3mm

Vellingkant: 2 langse zijde 1mm

Behandeling:  loog + olie

Oppervlaktestructuur: geborsteld

Vulling noest: Donker grijs

Zaagwijze: gezaagd

AFMETINGEN:
Lengtes: van 1,50m tot 2,40m / van 1,5m tot 2,8m

Breedte: 18cm - 22cm / 18,7cm

Totale dikte: 15mm / 10mm

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk 

Verlijming SF 200 Smooth /SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend mogelijk Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: ja

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,088 / 0,058

EIGENSCHAPPEN VISGRAAT:
Breedte: 10cm / 12cm / 14cm

Lengte: 60cm / 60cm / 70cm

Vellingkant: 4 zijde 1mm

Dikte toplaag 4mm

Dikte drager: 11mm

Type drager: Berken multiplex 7 lagen kruislings

Totale dikte: 15mm

Pak: 20 planken/pak - omsnoerd

Plaatsing: zie bovenstaande gegevens

Toplaag: zie bovenstaande gegevens

Eigenschappen toplaag: zie bovenstaande gegevens

EIGENSCHAPPEN HONGAARSE PUNT:
Breedte: 10cm / 12cm

Lengte: 60cm / 80cm

Vellingkant: 4 zijde 1mm

Dikte toplaag 4mm

Dikte drager: 11mm

Type drager: Berken multiplex 7 lagen kruislings

Totale dikte: 15mm

Pak: 20 planken/pak - omsnoerd

Plaatsing: zie bovenstaande gegevens

Toplaag: zie bovenstaande gegevens

Eigenschappen toplaag: zie bovenstaande gegevens

DRAGER:
Type: Berken multiplex

Opbouw: 7 lagen

Verlijming drager: kruislings

Verlijming toplaag: koude verlijming

Totale dikte drager: 11mm / 7mm

VERPAKKING:
Pak: 4 planken/pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 11 kg / 7,5 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 2
RUSTIC
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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: onbeperkte grootte noesten

geen spint

grote kleurverschillen mogelijk

scheuren aanwezig

Dikte Toplaag: 4mm

Vellingkant: 2 langse zijde 3mm (hand gemaakt)

Behandeling: loog + olie /gebleekt (bleached) / 

gebrand (Flamed)

Oppervlaktestructuur: geborsteld, dwarse onregelmatige

zaagsneden

Vulling noest: zwart, ongelijk, enkel waar dat de

multiplex zichtbaar zou zijn

Zaagwijze: gezaagd

AFMETINGEN:
Lengtes: van 0,6m tot 2,2m

Breedte: 22cm

Totale dikte: 15mm 

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk 

Verlijming SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend mogelijk Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: ja

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,088

EIGENSCHAPPEN VISGRAAT:
Breedte: 14cm

Lengte: 70cm

Vellingkant: 4 zijde 3mm (hand gemaakt)

Dikte toplaag 4mm

Dikte drager: 11mm

Type drager: Multiplex 7 lagen kruislings

Totale dikte: 15mm

Pak: 20 planken/pak - omsnoerd

Plaatsing: zie bovenstaande gegevens

Toplaag: zie bovenstaande gegevens

Eigenschappen toplaag: zie bovenstaande gegevens

EIGENSCHAPPEN VERSAILLE PANEEL:
Breedte: 80cm

Lengte: 80cm

Vellingkant: geen

Dikte toplaag: ratio 4mm

Dikte drager: 12mm

Type drager: Multiplex 7 lagen kruislings

Totale dikte: ratio 16mm

Plaatsing: zie bovenstaande gegevens

Toplaag: zie bovenstaande gegevens

Eigenschappen toplaag: zie bovenstaande gegevens

GEEN zaagsneden, oneffen - flamed niet beschikbaar

DRAGER:
Type: Multiplex

Opbouw: 7 lagen

Verlijming drager: kruislings

Verlijming toplaag: koude verlijming

Totale dikte drager: 11mm

VERPAKKING:
Pak: 4 planken/pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 12 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 3
OLD WOOD
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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

AFMETINGEN:
Lengtes: tot 3m 

Breedte: 26cm

Totale dikte: 20mm

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk 

Verlijming SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend nee Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: ja

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,118

DRAGER:
Type: Berken Multiplex

Opbouw: 13 lagen

Verlijming drager: kruiselings

Verlijming toplaag: warme verlijming

Totale dikte drager: 14mm

VERPAKKING:
Pak: 2 planken / pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 15 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 4
SHELF INSIDE

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: onbeperkte grootte noesten

geen spint

grote kleurverschillen mogelijk

scheuren aanwezig

Dikte Toplaag: 6mm

Vellingkant: 2 langse zijde hand geschraapd

Behandeling:  loog + olie 

Oppervlaktestructuur: geborsteld, dwarse zaagsneden

Vulling noest: donker grijs, enkel waar dat

de multiplex zichtbaar is

Zaagwijze: gezaagd
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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

AFMETINGEN:
Lengtes: tot 3m 

Breedte: 26cm

Totale dikte: 20mm

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk 

Verlijming SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend nee Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: nee

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,118

DRAGER:
Type: Berken Multiplex

Opbouw: 13 lagen

Verlijming drager: kruiselings

Verlijming toplaag: warme verlijming

Totale dikte drager: 14mm

VERPAKKING:
Pak: 2 planken / pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 14 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 4
SHELF OUTSIDE

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: onbeperkte grootte noesten

geen spint

grote kleurverschillen mogelijk

scheuren aanwezig

Dikte Toplaag: Max 6mm (ongelijk)

Vellingkant: 2 langse zijde hand geschraapd

Behandeling:  loog + olie 

Oppervlaktestructuur: geborsteld, oneffen oppervervlak

Vulling noest: donker grijs, enkel waar dat

de multiplex zichtbaar is

Zaagwijze: gezaagd
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TECHNISCHE FICHE
 
 

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto’s, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of over 
genomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven.Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan 
het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni

AFMETINGEN:
Lengtes: XL tot 3m / XXL tot 6m

Breedte: 30cm

Totale dikte: 20mm

PLAATSING:
Type verbinding: Tand en groef Vloerverwarming: Mogelijk 

Verlijming SF Primer + SF 300 Strong Vloerkoeling: Mogelijk (mits  gebruik primer)

Zwevend nee Vochtgehalte hout: tussen 8 en 11%

Toepassingen: commercieel gebruik Herschuurbaar: ja

Luchtvochtigheid tussen 45 en 60% RC waarde: 0,118

DRAGER:
Type: Berken Multiplex

Opbouw: 13 lagen

Verlijming drager: kruiselings

Verlijming toplaag: warme verlijming

Totale dikte drager: 14mm

VERPAKKING:
Pak: 2 planken / pak

Type: omsnoerd

Max. m2 per pallet: ratio 100m²

Gewicht/m2: 14,5 kg

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid  geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

SILVA FLOORS • RANGE 5
RETRO XL / RETRO XXL

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:
Houtsoort: Eiken

Latijnse naam: Quercus Robur

Sortering: onbeperkte grootte noesten

geen spint

grote kleurverschillen mogelijk

Dikte Toplaag: 6mm

Vellingkant: 2 langse zijde hand geschraapd

Behandeling:  loog + olie 

Oppervlaktestructuur: verouderd / geborsteld

Vulling noest: donker grijs

Zaagwijze: gezaagd


