
Optimum

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze. 

**The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. / 
Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

STN CZ s.r.o. info@stncz.cz 
IČ: 28472578 +420 733 678 359

Specification sheet / Technický list 

Collection / Kolekce ECOSTEP Optimum
Product code / Produktové kódy OP12032, OP12033, OP12034, OP12038, OP12040, OP12043, 

OP12044, OP12048, OP12052, OP12055 

Edition / Vydání 2019 Method / Metoda Values / Hodnoty 

Technical data / technické parametry 

thickness / tloušťka 
width / šířka 
length / délka 
lock system / druh zámku 
groove / fáze 
structure / struktura povrchu 
pcs per box / obsah balení 
m2 per box / m2 v balení 

8 mm 
192 mm 

1285 mm 
1TouchLock 

bez 
jemná 

9 
2,22 

Class of use / Třída zátěže EN 13329 23 / 32 

Abrasion resistance / Odolnost proti opotřebení EN 13329 ≥ 4000 

Wear Class / Třída odolnosti EN 13329 AC 4 

Scratch resistance / Odolnost proti poškrábání EN 13329 > 1,25 N/mm2 

Lock strength / Pevnost zámku v tahu EN 13329 f10,2 ≥ 1kN/m (length / délka); 
fs0,2 ≥ 2 kN/m (width / šířka) 

PCP content / obsah PCP CEN/TR14823 < 5 ppm 

Slip resistance / Odolnost proti skluzu EN 13893 DS 

Emission of formaldehyde / Emise formaldehydu EN 717-1 class / třída E1 

General aspects of installed floor / Základní 
parametry instalované podlahy 

EN 13329 height difference 
výškové rozdíly 

aver./prům. ≤ 0,10 
mm 

max ≤ 0,15 mm 

Reaction to fire / Reakce na oheň EN 13501-1:2010 Cfl – s1 

Guarantee / Záruka domestic use / v obytných prostorech         viz záruční podmínky 20 years / let

Underfloor heating / 
Podlahové topení 

Specific instructions / Zvláštní pokyny* 

*Contact STN CZ company for more details / Pro detailní informace kontaktujte společnost STN CZ s.r.o.
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