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Symbolen tapijt & vinyl
De toepassingsgebieden
De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt
bepaald hoe intensief een vloerbedekking gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden lopen van
licht tot zeer intensief gebruik.

Klasse 21
Licht woongebruik
Vloer geschikt voor slaapkamers en logeerkamers

KLasse 22
Normaal woongebruik
Vloer geschikt voor
gebruik in woonkamers,
woonkeukens, kinder- en
hobbykamers.

Klasse 22+
Normaal tot zwaar
woongebruik
Vloer geschikt voor
intensief gebruik in
woonkamers, gangen en
woonkeukens.

Klasse 23
Zwaar woongebruik
Vloer geschikt voor zeer
intensief gebruik zoals
werkkamers in de
privésfeer.

Klasse 31
licht Project gebruik
Deze vloer is geschikt
voor projectmatig gebruik
waarbij de loopbeweging
het maximale volume
heeft van 1 tot 4 personen
(1 persoons werkkamer).

Klasse 32
Normaal project gebruik
Deze vloer is geschikt voor
projectmatig gebruik
waarbij de loopbewegingen een groot
volume hebben.
Bijvoorbeeld in een winkel,
kantoren of klaslokalen.

Klasse 33
Zwaar project gebruik
Vloer geschikt voor
banken, hotellobby’s,
publieke kantoorruimtes,
restaurants, etc.

Klasse 34
Intensief project gebruik
Vloer geschikt voor zeer
intensief project gebruik.

Klasse 41
Licht industrieel gebruik
Vloer geschikt voor licht
industrieel gebruik.

Klasse 42
Normaal tot zwaar
industrieel gebruik
Vloer geschikt voor
normaal industrieel
gebruik.

Klasse 43
Intensief industrieel
gebruik
Vloer geschikt voor
intensief industrieel
gebruik.
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De eigenschappen
Vloerbedekking en vinyl heeft naast de verschillende toepassingsgebieden ook nog symbolen voor
speciale eigenschappen zoals geschiktheid voor op de trap, te gebruiken in vochtige ruimtes etc.
Deze zijn gebaseerd op specifieke testen.

Trappen (intensief gebruik)
Vloer die geschikt is voor gebruik
op trappen met afgeronde traptreden in een werksituatie.

Trappen
Vloer die geschikt is voor gebruik
op trappen met afgeronde
traptreden in een woonsituatie.

Zwenkwielen (intensief gebruik)
Vloer die geschikt is voor ruimtes
waar gebruik wordt gemaakt van
(zit-) meubelen met zwenkwielen
van minimaal 2 centimeter, in een
werksituatie.

Zwenkwielen
Vloer die geschikt is voor ruimtes
waar gebruik wordt gemaakt van
(zit-) meubelen met zwenkwielen
van minimaal 2 centimeter, in een
woonsituatie.

Vloerverwarming
Vloer geschikt voor goed
geïsoleerde ruimten waar
vloerverwarming is toegepast als
hoofdverwarming. Mits het vloeroppervlak niet warmer wordt dan
28°C en de aanvoertemperatuur
van het verwarmingswater max.
40°C bedraagt.

Lichtechtheid
Vloer die kleurecht is en een UV
norm heeft.

Antistatische vloerbedekking
Vloer waarbij de kans op
elektrische schokken minimaal is
(elektrische oplading door
wrijving).

Geluiddempend
Vloer die geluid en trilling
absorbeert en daardoor
contactgeluid in de ruimte zelf of
de ruimte daaronder verminderd.

Akoestiek
Vloer die geluid
absorbeert en bijdraagt aan een
betere akoestiek in de ruimte.

Vlekbestendig
Vloer is vlekbestendig en makkelijk
schoon te maken.

Chemische reiniging
Vloer is bestand tegen
chemicaliën voor vloerbekleding,
volgens EN ISO 26987.

Snijvast
Vloer (vaak matten en
schoonloop kwaliteiten) die niet
rafelen bij het versnijden.

Vormvast
Tegel die vormvast is.
Dimensionaal stabiel.
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Brandgedrag Klasse A1 fl
Vloerbedekking die niet bijdraagt
aan het ontstaan of verplaatsen
van de brand.

Brandgedrag Klasse A2 fl-s1
Vloerbedekking wat nauwlijks
bijdraagt aan het ontstaan of
verplaatsen van de brand.

Brandgedrag Klasse A2 fl-s2
Vloerbedekking wat nauwelijks
bijdraagt aan het ontstaan of
verplaatsen van de brand.

Brandgedrag Klasse B fl-s1
Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt
aan het ontstaan van brand.
Radiant Panel test ≥ 8.0 kW/m2,
rookdichtheid s1.

Brandgedrag Klasse B fl-s2
Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt
aan het ontstaan van brand.
Radiant Panel test ≥ 8.0 kW/m2,
rookdichtheid s2.

Brandgedrag Klasse C fl-s1
Projecteis voor tapijt en vinyl dat
niet bijdraagt aan het ontstaan
van brand (vergelijkbaar met T1/
B1) Radiant Panel test ≥ 4.5

Brandgedrag Klasse C fl-s2
Projecteis voor tapijt en vinyl dat
niet bijdraagt aan het ontstaan
van brand (vergelijkbaar met T1/
B1) echter met een grotere rookdichtheid dan s1. Radiant Panel
test ≥ 4.0 kW/m2, rookdichtheid s2.

Brandgedrag Klasse D fl-s1
Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt
aan het ontstaan van brand.
Radiant Panel test ≥ 3.0 kW/m2,
rookdichtheid s1.

Brandgedrag Klasse D fl-s2
Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt
aan het ontstaan van brand
echter met een grotere rookdichtheid dan s1. Radiant Panel test ≥
3.0 kW/m2, rookdichtheid s2.

Brandgedrag Klasse E fl
Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt
aan het ontstaan van brand.
Standaard brandtest, binnen
privaatgebruik.

Brandgedrag
Geen minimumvoorwaarde
afgegeven.

Antislip
Vloerbedekking is slipbestendig.
Waarde tabel van 8 tot 12 waarbij
12 de hoogste weerstand is.

De comfortklassen
Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en
voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het
poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het
tapijt het hoogste poolgewicht en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling heeft.
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Symbolen Kunstgras
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Symbolen PVC
Klasse 33

Klasse 34
Vloer geschikt voor
zeer intensief project gebruik.

Garantie
commercieel
gebruik

Garanatie
huishoudelijk
gebruik

Standaard
V-groef

Geaccentueerde
V-groef

100% waterproof

Geschikt voor
vloerverwarming

Geluiddempend

Zwenkwiel
bestendig

Antistatisch

Extra Matte
toplaag

Brandklasse
Bfl-S1

Antislip

Hoge drukbestendigheid

Krasbestendig(er)

Eenvoudige
installatie

Geen
acclimatisatie
nodig

1 mm kurk
onderlaag

Klasse 31

Deze vloer is geschikt
voor projectmatig
gebruik waarbij de
loopbeweging het
maximale volume
heeft van 1 tot 4
personen (1 persoons
werkkamer).

Klasse 42
Normaal tot zwaar
industrieel gebruik
Vloer geschikt voor
normaal industrieel
gebruik.

Vloer geschikt voor
hotellobby’s, publieke kantoorruimtes,
restaurants, etc.

7

Meerdere
ruimtes tot 400m²
doorleggen zonder
dilatatievoeg

Zeer stabiel

Bestand tegen
direct zonlicht en
grote temperatuurwisselingen
Vlekbestendig
100% PVC en
weekmakers vrij
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Visgraat of
XL planken

Register
embossing
Natuurgetrouwe
houtstructuur

Symbolen laminaat
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Totale dikte plank in mm

Klasse 31

Klasse 32

Deze vloer is geschikt
voor projectmatig
gebruik waarbij de
loopbeweging het
maximale volume
heeft van 1 tot 4
personen (1 persoons
werkkamer).

Deze vloer is geschikt
voor projectmatig
gebruik waarbij de
loopbewegingen
een groot volume
hebben. Bijvoorbeeld in een entree
hotel of kantoren flat.

Gesynchroniseerd

Klasse 33

Deze vloer is geschikt
voor projectmatig
gebruik waarbij de
loopbewegingen
een groot volume
hebben. Bijvoorbeeld
in winkels, kantoren
of klaslokalen.

Deepskin

Naturel Pore

Opvallende textuur
met diepte

Authentieke houtnerf
trouw aan het decor

Mineral toplaag

Omnipore

Smoothtouch

Onregelmatig, rauw
karakter

Authentieke houtnerf
Trouw aan het decor

Natuurlijk en fluweelachtig oppervlak

Antislip

Garantie

V-groef
Tweezijdig

V-groef
vierzijdig

V-groef
vijfzijdig

Antistatisch

Geschikt voor
vloerverwarming

Endless Perfection

Clic verbinding

Click verbinding:
JUST clic
Patented

Click verbinding:
UNI fit Patented

Click verbinding:
CLIC it

De diepe synchroon
struktuur volgt exact
de houtnerf tekening
wat het effect geeft
van een geborstelde
houten vloer.
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Symbolen EGGER Comfort & GreenTec

Natuurproduct

72 uur waterbestendig

HD digitale decorprint

Robuust & slijvast

Elastische comfort
laag van kruk

Duurzaam

Geïntegreerde
geluiddempende
onderlaag van kurk

Klasse 33

Antibacterieel

Geïntegreerde
geluiddempende
onderlaag van kurk

Natuurproduct
Groen, milieuvriendelijk
en duurzaam

Antibacterieel

Warm

100 % vrij van PVC

Warm & comfortabel
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100% vrij van PVC
Groen, milieuvriendelijk
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72 uur waterbestendig
MALFA Surface Swell
Test
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