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KAROOZ

Omschrijving

KAROOZ™ is opgebouwd uit houten vormen die aan elkaar
gebonden zijn door één component polyurethaan rubber
voeg en word toegepast als tapijt, vloer- of wandbekleding.

Globale kenmerken

- zoet- en zoutwater bestendig
- bestand tegen UV-stralen
- bestand tegen veroudering
- rubbervoeg fungeert als anti-slip
- flexibel door de rubber voeg
- naadloze uitvoering tot elke gewenste oppervlakte

Technische kenmerken

Chemische basis: 1-C polyurethaan
Hardheid Shore-A (CQP 023-1 / ISO 868): circa 40
Treksterkte (CQP 020-3 / ISO 8339): circa 3.5 MPa
Rek bij breuk (CQP 036-1 / ISO 8339): circa 700%
Verderscheurweerstand (CQP 045-1 / ISO 34): circa >9 N/mm
Temperatuurbestendigheid (CQP 513-1) circa -40°C -90°C

Toepassingsgebieden

- vochtige ruimten
- gebogen oppervlakken
- vloer- en/of wandbekleding
- tapijt

Vormen en afmetingen

VIERKANTEN

DRIEHOEKEN

- 20x20 mm
- 30x30 mm
- 40x40 mm
- 50x50 mm
- 65x65 mm

- 65x65x65 mm
- 90x65x65 mm

Hout en kleurtinten

KAROOZ.eu

Alle verwerkte houtsoorten zijn zorgvuldig geselecteerd op
kwaliteit en kleur.
Aangezien het om natuurproducten gaat met elk hun
specifieke nerftekening en natuurlijke kleurkarakter, zijn
nuances en (lichte) tintafwijkingen mogelijk en te
verwachten. Ook gebruiks en omgevings gerelateerde
invloeden zoals UV-straling en vochtigheid kunnen de kleur
beïnvloeden. Deze natuurlijke nuances worden echter
zelden als storend ervaren, ze dragen veeleer bij tot de
unieke uitstraling van de realisatie.
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Houtsoorten
geschikt op kleurtoon
van licht naar donker
*verkrijgbaar met FSC label

KAROOZ

LICHT GEEL tot ROZE TINTEN
Essen
Guatambu
Eiken*
Robijn
ORANJE tot ROODBRUINE TINTEN
Beuken
Afzelia*
Bilinga
Kersen
Moabi
Keroewing*
Sucupira*
BRUIN tot ROODBRUINE TINTEN
Teak
Afromosia
Mahonie
Merbau
Jatoba*
Padoek
Purperhart*
DONKERBRUIN tot ZWARTBRUINE TINTEN
Iroko*
Muteneye
Noten
Panga Panga
Kerngerookte eik
Wengé*

Afwerking

Voor KAROOZ™ zijn dezelfde afwerkingen mogelijk als bij
parket. Naargelang de houtsoort en de keuze van de klant
wordt er gezocht naar de juiste afwerking.

Onderhoud

Als het gaat over een natuurlijk afgewerkte bekleding of
tapijt, wordt er aangeraden om een natuurlijke vette zeep
aan te brengen met water.
Indien het over een geoliede of verniste bekleding of tapijt
gaat, wordt er aangepaste onderhoudsolie of een
onderhoudszeep aangeraden.
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KAROOZ

Tapijten

De afmeting van een tapijt kan gekozen worden door de
klant. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat niet
elke afmeting mogelijk is. De afmeting is afhankelijk van de
gekozen vorm en afmeting van de houtstukjes en de
afmeting van de rubber voeg (4mm). Er kan immers enkel
verlijmd en gesneden worden aan een rubber voeg.

Bekledingstegels

De KAROOZ™ tegels zijn versneden in een vierkant formaat.
Onderaan de tegels bevind zich een mdf van 2mm. De
massieve toplaag bestaat uit hout en rubber en is 4mm dik.
Aan twee zijden van de tegels is een rubber rand gelaten
en aan de andere twee zijden niet. Ze schuiven dus als een
een naadloos geheel tegen elkaar.

Verlijming tegels

De tegels worden met een polymeerlijm op de ondergrond
verlijmd. En met een dunne laag rubber worden de
zijkanten tegen alkaar verlijmd.

Afmetingen tegels

VIERKANT

TEGEL

20x20mm
30x30mm
40x40mm
50x50mm
65x65mm

456x456mm
476x476mm
484x484mm
486x486mm
483x483mm
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