
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talne obloge za industrijsko in komercialno rabo 
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Ključne prednosti 
• Izredna trpežnost 

• Nizki stroški življenjskega cikla in enostavno vzdrževanje 

• Sodoben in eleganten videz 

• Na voljo izvedba ESD (zaščita pred elektrostatičnimi 
razelektritvami) 

• Idealne za viličarje in težka tovorna bremena 

• Hitra in enostavna namestitev za nemoteno delovanje 

• Dobre protizdrsne lastnosti 

• Tla zaščitijo pred poškodbami 

• Vsestransko, hitro in enostavno prilagajanje  oblike in postavitve 

• Idealno za neenakomerne, vlažne ali kontaminirane podlage 

• Odlično razmerje med ceno in kakovostjo 

• 10-letna garancija na izdelek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis 
Puzzle talne obloge so trdna, prilagodljiva in sodobna 

rešitev za vse vrste tal. Na voljo so v treh površinskih      

teksturah in različnih barvah. Talne obloge so izdelane s 

tradicionalnim odprtim ali elegantno skritim spojem. 

Puzzle talne obloge po navadi lahko namestite brez 

membrane za zaščito proti vlagi, estriha ali lepila, kar 
bistveno zmanjša čas in stroške namestitve. 

Sestava in proizvodnja 
Puzzle talna obloga je brizgana z uporabo zmesi, ki je 

izredno trpežna, kemično odporna, dolgoročno stabilna in 
ima stabilne električne lastnosti. 

Okolju prijazne puzzle talne obloge so izdelane 

iz surovin najvišje kakovosti. Talne obloge ob koncu 

njihove življenjske dobe brezplačno odpeljemo in 
recikliramo, s tem pa zagotovimo proizvodnjo naslednje 

generacije puzzle talnih oblog. 

Uporaba 

Puzzle talne obloge že več kot 25 let uporabljajo v 
tovarnah, šolah in pisarnah po vsej Evropi. Puzzle talne 

obloge so zasnovane za delo z viličarji in za obvladovanje 

težkega tovornega prometa, poleg tega pa nudijo dobro 
toplotno in zvočno izolacijo ter odlično odpornost proti 

udarcem in vibracijam. 

• tovarne      • potniški terminali 
• skladišča      • šole 

• garaže        • maloprodajne trgovine 

• športni objekti      • razstave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puzzle talne obloge  
Primerne tako za zahtevno industrijsko uporabo kot tudi za maloprodajo. Hitra, preprosta in trajnostna rešitev 
za vse vrste površin. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

puzzle talne obloge 500 x 500 x 7 mm z odprtim spojem in talne obloge ESD 

             

debelini 7 mm in 5 mm  debelina 7 mm, z izbočenimi diski debelini 7 mm in 5 mm ESD  

svetlo siva  temno siva 
 

grafitna črna svetlo siva    temno siva     črna 
skladna z BS EN 61340-5-1 :2001 

temno siva 

 
rdeča zelena rumena    modra    modra  grafitna 

 

 
 

 

 

         
 

 

 

   

debelina 10 mm gladka 

temno siva 

              debelini 5 mm in 7 mm dekorativna 

dekorativna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEMBNA OPOMBA: 

1. Pomembno je, da se puzzle talne obloge 24 ur pred namestitvijo aklimatizirajo, minimalna temperatura vgradnje 

je 15 stopinj Celzija. Puzzle  talna obloga ni primerna za zunanjo uporabo. 

2. V prostorih, kjer bodo talne obloge izpostavljene neposredni sončni svetlobi (rolo vrata, strešna okna, zastekljeni 

prostori itd.), bo morda potrebno lepljenje talnih oblog. 

3. Gumijaste pnevmatike lahko puščajo sledi na puzzle talnih oblogah (ter na večini drugih vrst talnih oblog). 
Kadar se puzzle talne obloge  uporablja v garažnem prostoru, priporočamo, da se na območju uporabe 
pnevmatik uporabljajo sive grafitne ali črne talne obloge. 

4. ESD izvedba– upoštevajte, da so lahko vlakna iz nerjavečega jekla vidna na površini ESD talnih oblog. 
To je neizogibno in temeljni del proizvodnega procesa, ki zagotavlja optimalno učinkovitost ESD talnih oblog.          

 

Puzzle talne obloge standardna ponudba barv in tekstur 

površin 
 

ESD 

 

NAROČILA PO MERI 
Kontaktirajte nas, če želite 
barvo po meri. Izdelamo 

lahko talne obloge v skoraj 

vseh barvah RAL, ob 

upoštevanju naslednjih 
pogojev: 

 

• Minimalno 10% doplačilo za 
stroške izdelave talnih oblog 

v želeni barvi 

• Najkrajši čas izdelave 6 do 8 
tednov od datuma naročila 

• Minimalna količina naročila 130 m² 

• Doplačilo za barvanje/preverjanje 
barve v višini 350 EUR za posamezno 
posebno barvo 

• Po zaključenem naročilu ne 
sprejemamo več sprememb, 
preklicev ali vračil. 
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Kje in zakaj uporabiti puzzle talne obloge 500/7 

Puzzle talne obloge 500/7 so originalne prosto ležeče 
združljive talne obloge. V debelino merijo 7 mm in imajo 

odprt spoj. Puzzle talne obloge 500/7 so trpežne 
vsestranske talne obloge, ki prenesejo visoke 

obremenitve, udarce in vibracije. Idealne za 

obvladovanje težkega prometa, vključno z viličarji (do 
3,5 tone neobremenjene teže). Za morebitna vprašanja 
se obrnite na svojega prodajnega zastopnika in/ali si 

oglejte zelo trpežno puzzle talno oblogo 500/10. 
 

Trpežne: Puzzle talne obloge 500/7 so vodilne 

združljive talne obloge na svetovnem trgu, izdelane 

iz trpežnega 100% polivinilklorida, ki ga je mogoče 
reciklirati. 

 

Enostavna namestitev: Puzzle talne obloge 500/7 je 

mogoče namestiti brez tesnilne membrane za zaščito 
proti vlagi, estriha ali lepila, kar bistveno zmanjša emisije 
HOS, čas namestitve in stroške. Obstojne: Puzzle talne 

obloge 500/7 so brizgane z uporabo zmesi, ki je izredno 

trpežna, kemično odporna, dolgoročno stabilna in ima 
stabilne električne lastnosti. 
 

 

 

Uporaba 

Puzzle talne obloge 500/7 že več kot 25 let uporabljajo v 
industrijskih in poslovnih prostorih po Evropi. Puzzle talne 

obloge so zasnovane za delo s težkimi tovornimi vozili in 
viličarji, poleg tega pa nudijo dobro toplotno in zvočno 
izolacijo ter odlično odpornost proti udarcem in vibracijam. 

 

• tovarne in skladišča         • železniške postaje in letališča 
 

• trgovine in pisarne       • šole in fakultete 
 

• garaže in delavnice       • razstave in prodajna mesta 
 

• objekti za šport in prosti čas       • zapori, policijske in gasilske postaje 

 

Puzzle talne obloge 500/7 
Originalne prosto ležeče združljive talne obloge 

Ključne prednosti 

• Izredna trpežnost 

• Hitra in enostavna namestitev za nemoteno delovanje 

• Dobre protizdrsne lastnosti 

• Tla zaščitijo pred poškodbami 

• Idealne za neenakomerne, vlažne ali kontaminirane 

podlage 

• 10-letna garancija na izdelek 
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Ključne prednosti 
Nizki stroški življenjskega cikla in enostavno vzdrževanje 

Sodoben in eleganten videz 

Na voljo izvedba ESD (zaščita pred elektrostatičnimi 
razelektritvami) 

Hitra in enostavna namestitev za nemoteno delovanje 

Tla zaščiti pred poškodbami 

Vsestransko, hitro in enostavno prilagajanje oblike in 
postavitve 

Triletna garancija na izdelek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na voljo v klasični ali ESD/prevodni 

izvedbi 

Puzzle talna obloga 500/5 je vstopni model serije 

združljivih talnih oblog in je oblikovana za komercialno, 

domačo in lažjo industrijsko uporabo (ni primerna za 
viličarje). Tako kot originalni model 500/7 lahko tudi to 

talno oblogo hitro in enostavno namestimo na katerokoli 

trdno površino in tako ustvarimo trpežno talno oblogo, ki 
pripomore k zmanjšanju prahu in hrupa ter k lepšemu 
videzu vašega objekta. 

Puzzle talna obloga 500/5 je na voljo kot klasična talna 

obloga ali kot naša specializirana ESD/prevodna izvedba, 

ki je popolnoma skladna z vsemi mednarodnimi 

standardi, vključno s standardi IEC/BS EN 61340 in 
EN100015/1 (glej rezultate učinkovitosti in preizkusov na 
strani 12). 

Sestava in proizvodnja 

Puzzle talna obloga 500/5 je brizgana z uporabo zmesi, 

ki je izredno trpežna, kemično odporna, dolgoročno 
stabilna in ima stabilne električne lastnosti. 

 

Okolju prijazna trajnostna rešitev 

Puzzle talna obloga 500/5 je izdelana iz plastike najvišje 
kakovosti, talne obloge ob koncu njihove življenjske dobe 
brezplačno odpeljemo in recikliramo, s tem zagotovimo 
proizvodnjo naslednje generacije puzzle talnih oblog. 

  

 

 

Uporaba 

Puzzle talna obloga 500/5 je namenjena domači in 
komercialni uporabi, tako v trgovinah, pisarnah in šolah 
kot tudi v domačih garažah, telovadnicah, delavnicah in 
delovnih prostorih. 

• šole      • pisarne 

• trgovine      • razstave 

• garaže       • delovni prostori 
• ESD izvedba        • montažne delavnice

  

Puzzle talne obloge 500/5 
Prosto ležeča združljiva talna obloga za lahka bremena 
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Patentirano ESD/puzzle talno oblogo 500 ESD je mogoče 
uporabiti kot primarno podlago, ki zagotavlja ustrezno 

zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami za čas celotne 
življenjske dobe talne obloge. Puzzle talne obloge z zaščito 
pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD/EPA) so idealne 

za uporabo v tovarnah elektronike in telekomunikacij, 

prostorih z računalniškimi strežniki, v proizvodnih obratih, 
kot so farmacevtski, barvni, petrokemični, in v nekaterih 
objekti za proizvodnjo hrane, kjer obstaja nevarnost 

eksplozije prahu (sladkor, moka, prah itd.) 

 
Sestava in proizvodnja: puzzle talna obloga 500 je na 

voljo v različicah 5 mm in 7 mm ESD ter je izdelana iz 

trpežnega polivinilklorida, ki vsebuje milijone majhnih 
kovinskih vlaken iz nerjavečega jekla. Talna obloga je 

izredno trpežna in kemično odporna. POMEMBNA 

OPOMBA: Upoštevajte, da so lahko vlakna iz nerjavečega 
jekla vidna na površini talnih oblog. To je neizogibno in 

temeljni del proizvodnega procesa, ki zagotavlja optimalno  

zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami. 
 

Rezultati učinkovitosti in preizkusov: Puzzle talna obloga 
500/ESD je bila testirana s strani neodvisne organizacije: 

 

• Površinska upornost: 2,2 x 104Ω do 3 x 106Ω 

• Ozemljitvena upornost: 2,9 x 104Ω do 5.7 x 105Ω 

• Nagnjenost k naelektrenju: < 10 voltov/< 2,0 kV 

• Statični razpad pri 15% vlažnosti: 0,01 sek 
 

Rezultati preskusa zagotavljajo, da puzzle talna obloga 

500/ESD izpolnjuje zahteve britanskega standarda BS EN 

61340-5-1: 2001 in IEC 61340. 

 

EN/ISO 61340/5, EN 

1081, EN1815 in 

EN6356 ESD 

Talna obloga – 
ozemljitvena upornost 

EN/ISO 61340/5, EN 

1081, EN1815 in 

EN6356 

ESD talna obloga –  
površinska upornost

 
Puzzle talna obloga 500/5 je vstopni model serije 

združljivih talnih oblog in je bila zasnovana za 

komercialno, domačo in lažjo industrijsko uporabo (ni 

primerna za viličarje).Tako kot originalni model 500/7 

lahko tudi to talno oblogo hitro in enostavno 

namestimo na katerokoli trdno površino in tako 

ustvarimo trpežno talno oblogo, ki pripomore k  

zmanjšanju količine prahu in hrupa ter lepšemu videzu  
vašega objekta. Puzzle talna obloga 500/5 je na voljo  

kot standardna talna obloga ali kot naša specializirana  
ESD/prevodna izvedba, ki je popolnoma skladna z vsemi  

mednarodnimi standardi, vključno s standardi IEC/BS EN  
61340 in EN100015/1 (glej rezultate učinkovitosti in  
preizkusov na strani 12). 

 
 

  
Puzzle talne obloge 500/ESD 
Prevodna talna obloga 

 



 
 

Ključne prednosti 
• Izredna trpežnost. 

• Odlična odpornost na udarce in vibracije. 

• Tla zaščitijo pred poškodbami. 

• Predhodna priprava tal ali uporaba lepila ni potrebna. 

• Nizki stroški življenjskega cikla in enostavno vzdrževanje. 

• Dobre protizdrsne lastnosti 

• Primerno za tla, ki so izpostavljena visokim obremenitvam. 

• Hitra in enostavna namestitev za nemoteno delovanje. 

• Idealno za stare, neenakomerne, vlažne, mastne ali 
kontaminirane podlage. 

• Izolira proti mrazu, vlagi in hrupu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kje in zakaj uporabiti puzzle talne obloge 500/10 

Puzzle talna obloga 500/10 se uporablja za popravilo in 

zaščito obremenjenih skladiščnih in tovarniških površin, kjer 
je čas dostopa omejen. Talne obloge z debelino 10 mm 

priporočamo v prostorih, kjer se uporabljajo težka 
industrijska vozila (klasični viličarji, visokoregalni viličarji 

ipd.) in kjer se izvajajo zahtevni manevri, ki močno 
obremenjujejo tla. Puzzle talna obloga 500/10 se je odlično 
izkazala tudi v letalskih hangarjih ter črpalnih prostorih 
gasilskih postaj.   Izjemno trpežne puzzle talne obloge so 

odporne proti udarcem, težkim obremenitvam in gostemu 
prometu. Puzzle talna obloga 500/10 je naša najtrpežnejša 
talna obloga, kot vsi naši proizvodi pa je bila zasnovana 
tako, da jo lahko prosto položite, zato namestitev poteka 
hitro in enostavno. 

Sestava in proizvodnja: Puzzle talna obloga 500/10 je 

brizgana z uporabo zmesi, ki je izredno trpežna, kemično 
odporna, dolgoročno stabilna in ima stabilne električne 
lastnosti. 

 

 

 

Uporaba 

Puzzle talno oblogo 500/10 lahko uporabite praktično 
kjerkoli in je vedno prava izbira, če ste v dvomih, ali bo 

vaša talna podlaga kljubovala obremenitvam, prometu in 
udarcem, ki jim bo podlaga izpostavljena. 

• tehnični obrati       • potniški terminali 

• skladišča      • živilske tovarne 

• javne garaže       • nakupovalni centri 

• fitnes centri      • gasilske postaje 

• elektrarne       • distribucijski centri 

• letalski hangarji      • vzdrževalni centri 

   

Puzzle talne obloge 500/10 
Visokotrpežna talna obloga 
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Naredite puzzle talne obloge privlačnejše z 
možnostjo individualnih logotipov. Preslikamo lahko 

skoraj vse vrste logotipov ali slik na vašo površino talne 

obloge, da lahko ustvarite trajen in vizualno privlačen 

znak ali sporočilo. Puzzle talne obloge z logotipom so 

izdelane z vodnim laserskim rezanjem CNC, ki 

zagotavlja čisto in natančno rezanje. Barvni izbor 
puzzle talnih oblog je omejen na črno, svetlo sivo, 
temno sivo, grafitno, rdečo, zeleno, rumeno, temno 

modro in belo (občasno so na voljo tudi posebne barve, 

kar pa je odvisno od razpoložljivosti). 
Talne obloge z logotipom vašega podjetja: Postavite 

svoj slogan ali logotip na mesto, kjer bo opazen ter bo 

izboljšal podobo in profil vašega podjetja. 
Oznake: Za puzzle talne obloge lahko izberete skoraj 

vse želene oblike. 
Varnostne/opozorilne oznake: Zakonski predpisi o 

zdravju in varnosti zahtevajo, da so v vseh prostorih 

podjetja na vidnih mestih prisotne ustrezne oznake 

Dodatki 

o zdravju in varnosti. Izdelamo lahko vse vrste opozorilnih 

znakov (črno-rumene barve), znake za prepovedi 

(rdečo-bele) in znake za obveznosti (modre in bele). 

 
Uporaba 

• reklamna stojala/POS materiali      • razstavne stojnice 

• predstavitvena območja        • opredelitev varnostnih tveganj 
• razstavni prostori        • navodila za požarne izhode 

• obvezna opozorila         • razmejitev prometa/ 
  prehodi za pešce 

 

  Šifra      Opis  

Rampe, ozki robovi in pragovi 
  

E57.100 
spojna rampa za puzzle talne obloge 500/7 na voljo v vseh  

klasičnih barvah. Mere: 500 mm x 70 mm x 7 mm > 1 mm 

E57.000 
spojni rob rampe za puzzle talne obloge 500/7 je na voljo v vseh 

klasičnih barvah. Mere: 590 mm x 70 mm x 7 mm > 1 mm 

PCR6 

lepljiva rampa/ozki rob za puzzle talne obloge 500/6. Na voljo 

v črni, temno sivi in svetlo sivi barvi. 
Mere: 2000mm x 32mm x 7 mm > 1 mm 

41,200 Lepilo za lepljenje ozkih robov SP050 
 

čistila, posebna tesnila in loščila 
 

45,900 

Zaščitno tesnilo za preprečevanje barvnih madežev – uporabljajte 

za preprečevanje prenosa mehčala iz gumijastih pnevmatik, barvnih 
barvil ipd.) * 

45,850 Tesnilo proti drsenju * 

45,875 Trpežno poliuretansko talno tesnilo * 

Izdelke, označene z*, morajo nanesti ustrezno usposobljeni monterji; kontaktirajte nas za več informacij. 
 

 
 

46,000 Čistilo za tla 

46,300 Loščilo za tla 

46,100 Pripravek za odstranjevanje talnih premazov 

46,500 
Krpe za odstranjevanje trdovratnih madežev – za hitro odstranjevanje 
trdovratnih madežev na izdelkih talnih oblog, prejmete jih v priročnem vedru. 

 

dodatki 
 

16,234 

Ozemljitveni komplet ESD (sestavljajo ga ozemljitveni trak, 

potiskana talna obloga, vtikač in ozemljitveni kabel z uporom 1 meg 

ohm) – za 80 do 100 m² talnih oblog ESD je potreben 1 komplet. 

13,232 Talna obloga za označevanje tal ESD 

13,300 
7 mm debele talne obloge s kovinskim vložkom za stojala 
motornih koles in za preprečevanje vulkanizacije 

 Puzzle talne obloge z logotipom 
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• Standardi in akreditacija – zapolnjuje in presega zahteve BS EN 685: 1996 (prožne in homogene ter heterogene PVC talne obloge), 

BBA 96/3229/3 talne obloge iz laminata) in BS EN 649: 1997 (prožne talne obloge). 
• Stroški zamenjave – sistem puzzle talnih oblog je prosto položen, to pa pomeni, da lahko posamezne obrabljene ali dotrajane talne 

obloge odstranimo in zamenjamo, kar občutno podaljša življenjsko dobo tal in zmanjša stroške zamenjave. 
• Trajnost – puzzle talna obloga je 100% primerna za recikliranje, ob koncu življenjske dobe pa je talne obloge možno granulirati in ponovno 

uporabiti za izdelavo novih tal. Večina talnih oblog ima omejeno življenjsko dobo, predvsem zaradi obrabe ali želje lastnika po prenovi ali 

spremembi videza objekta. Večina talnih oblog bo pristala na smetišču, saj so si bile na tla prilepljene in jih ni mogoče ponovno uporabiti. 
Ne samo, da je puzzle talne obloge možno reciklirati, na voljo je tudi razvejan trg za rabljene talne obloge. 

• Predvidena življenjska doba – 25 let + 

• Vsebina HOS – nizke ravni hlapnih snovi in modifikatorjev ter aditivov, ki ne temeljijo na polivinilkloridu. Znatno nižje ravni hlapnih 
organskih spojin v primerjavi s sistemi za talne obloge na osnovi smol ali ravni, ki se pojavijo pri uporabi lepil za pritrditev običajnih talnih 
oblog. 

Puzzle talna obloga ne vsebuje formaldehida in se uvršča v razred E1. 

• Vpijanje zvoka – zmanjšanje hrupa do 46 dB. 
• Trdota – standard ISO 868 – debelina 5 mm, 6 mm, 7 mm in 10 mm – 89-92 po Shore A. 

• Odpornost proti zdrsu/protizdrsne lastnosti: 

• EN 14041:2004 – skladna – povprečno branje višje od 0,6 dinamičnega koeficienta trenja. 
• DIN 51130:2004 – Rating R10 – primerna za uporabo v prostorih, kjer obstaja povečano tveganje zdrsa zaradi masti, oljne vode ipd. 

• EN 13893: 2002 – Dinamični koeficient trenja = povp. 0,75  
 

Površina EN14041: 2004 – dinamični koeficient trenja DIN 51130 – določanje odpornosti proti zdrsu 

izbočen disk ≥ 0,56 R10 

gladka ≥ 0,67 R10 

skrilavec ≥ 0,65 R10 
 

Vse preizkuse je opravila organizacija Building Technology, BRE Garston. Certifikati preizkusa so na voljo. 

• Odpornost proti požaru ne podpira zgorevanja in se na preizkusu širjenja plamena BS 476 uvršča v 1. razred. Del 7/DIN 13501: 2004 – Bfl-S1 

• Obraba – skupina T (< 0,1 mm/100 vrtljajev) (EN 660-2 / EN13845). 

• Mehanska odpornost – 17 N/mm2 po DIN 53516. 

• Določanje dolžine, pravokotnosti in ravnosti – BS EN 428: 1993 – < 0,13% / 0,5 mm maks. 

• Debelina – BS EN 428 – 4,5 do 9,24 mm +/- 0,15 mm. 

• Ugotavljanje preostalega vtiska BS EN 433: 1994 – <0,1 mm / dimenzionalno stabilnost – BS EN 434: 1994 – največja sprememba 
dimenzije < 0,1 % / tlačna trdnost – ISO 6721-1: 1994, ISO 6721-2: 1994, ISO 6721-6: 1996: 520 kg/cm² 

• Dimenzionalna stabilnost - BS EN 434: 1994 – največja sprememba v dimenziji  < 0,1 %. 

• Tlačna trdnost – ISO 6721-1: 1994, ISO 6721-2: 1994, ISO 6721-6: 1996: 520 kg/cm². 

• Kemična odpornost – dobra odpornost proti pogosto uporabljenim kemikalijam. Puzzle talna obloga ponuja dobro kratko- do srednjeročno 
odpornost, vendar kot pri večini materialov lahko dolgoročna izpostavljenost povzroči poškodbe elastomera, barve in stabilnosti talne obloge. V 

primeru nesreče 

Priporočamo, da talno oblogo hitro očistite in po potrebi dvignite, da odstranite kemikalijo, ki je morda stekla pod njo. EN 13529 – običajna 

kisla olja in plinsko olje – brez poslabšanja/topila – ni odporna na dolgotrajen stik. 

• Barvna obstojnost/odpornost na naravno svetlobo: EN 20105-B021-5 (brez poškodb). 
• Čiščenje – dnevno čiščenje – uporabite rotacijski čistilno-sušilni stroj ali vlažno krpo. 
• Električne lastnosti – Standard: površinska upornost: 1011

 in 10
14

 Ω/ Puzzle talne obloge ESD: površinska upornost: 3 x 106Ω in 2.2 x 
10

4Ω/upor tal: 5.7 x 105Ω in 2.9 x 10
4Ω. 

• Mehanska odpornost – preizkusi so bili izvedeni v skladu z zahtevami iz priloge A.1 BS IEC 61340-5-1: 2001. 

Puzzle talna obloga ESD izpolnjuje priporočila iz standarda BS EN 61340 5-1: 2001 za tla, ki se uporabljajo s primarno ozemljitvijo. 

• Odpornost na vroče predmete/spajkanje – dobro 

• Barve RAL – zaradi proizvodnega procesa ne moremo zagotoviti točnega ujemanja z želeno barvo RAL, spodnji seznam je zgolj    
   informativne narave: Črna – RAL9017, svetlo siva – RAL7004, temno siva – 7015, temno modra – RAL 5013, zelena – RAL 6026,  

   rdeča – RAL 3020 – RAL 3009, rumena – RAL 1023. 

• Klasifikacija uporabe – Kodeks ravnanja BS 8203: 2001 / EN 685 – razred 43. 

 

  

Znak CE potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja ali 
okolja. Puzzle talna obloga nosi oznako CE in je izdelana tako, da ustreza merilom 

talne obloge iz polivinilklorida, kot je opredeljeno v EN 14041. 
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Naslednje smernice so bile pripravljene za pomoč pri specifikaciji, namestitvi in uporabi puzzle talnih oblog. Seznam pokriva ključne točke in 
spoznanja, ki smo se jih skozi leta naučili. 

 
• Končna obdelava/Patina je zasnovana tako, da zagotavlja izjemno vzdržljivost in preprosto namestitev. To dosežemo z edinstveno zasnovo 

sklapljanja talnih oblog in načinom proizvodnje. Zaradi metode izdelave se lahko zgodi, da je na sredinski točki vbrizgavanja in vzdolž linij 
pretoka iz sredine in okoli zunanjih robov talne obloge vidna bela sled. Puzzle talna obloga ESD vsebuje vlakna iz nerjavečega jekla, ki so 
lahko vidna na površini talne obloge. To je neizogibno in temeljni del proizvodnega procesa, ki zagotavlja optimalno učinkovitost ESD talnih 

oblog. Preverite talne obloge, in če vam omenjen vzorec ne ustreza, ne nadaljujte z namestitvijo, ker ne bomo prevzeli odgovornosti za 

zamenjavo ali povračilo stroškov za katerokoli blago, če ste ga namestiti na 10 m² ali več. 
• Proizvodni nadzor: Ne moremo zagotoviti 100% barvne skladnosti med posameznimi proizvodnimi serijami. Vsako posamezno naročilo bo 

dobavljeno iz ene proizvodne serije, če potrebujete dodatne talne obloge, pa žal ne moremo zagotoviti, da bodo nadaljnja naročila 
dobavljena iz iste serije. 

• Prosto ležeča ali lepljena: Pri polaganju puzzle talnih oblog v večini primerov ni potrebna uporaba lepila; talne obloge so lahko položene na 
suho in ne bodo imele težav z viličarjem ali težkim prometom. Talne obloge bo morda treba prilepiti, če obstaja nevarnost težje točkovne 
obremenitve ali trganja (na primer trikolesni električni viličar z akumulatorji, nameščenimi nad majhnim zadnjim kolesom, ali ozka območja s 
težavnim manevriranjem). Za dodatne informacije nas kontaktirajte. 

• Razširitvene špranje puzzle talne obloge morajo imeti 5 mm razdalje do vsake fiksne točke (stene in stroji) 
• Najnižja temperatura za namestitev puzzle talnih oblog je 15 °C. Talne obloge morajo biti najmanj 24 ur pred začetkom namestitve v prostoru 

namestitve in na minimalni temperaturi 15 °C. 

• Kemijska odpornost in madeži: Puzzle talna obloga ponuja dobro odpornost na bencin in druge ogljikovodike, vendar se v primeru 

dolgotrajne in prekomerne izpostavljenosti lahko poškoduje elastomer, kar lahko povzroči zvijanje talnih oblog. V primeru razlitja očistite talno 

oblogo, če pa mislite, da se je kemikalija razlila pod talno oblogo, pa priporočamo, da jo dvignete in očistite še spodnjo stran talne obloge. 

Gumijaste pnevmatike (avtomobili, motorna kolesa in viličarji) vsebujejo kemikalijo, ki lahko povzroči madeže na puzzle talni oblogi, pa tudi 

na drugih vrstah talnih oblog (vulkanizacija/prenos mehčal). To ne bo poškodovalo talnih oblog, vendar priporočamo uporabo temnejše 
barve, da se zmanjša možnost madeža. 

• Zunanja uporaba: Puzzle talne obloge ne priporočamo za zunanjo uporabo. 
• Neposredna sončna svetloba: (pročelja trgovin, nakladališča z vrati, obrnjenimi proti jugu, strešna okna ipd.) Priporočamo, da talne obloge 

v prostorih, kjer so izpostavljene neposredni sončni svetlobi, prilepite, na primer v steklenih preddverjih, pročeljih trgovin, nakladališčih z 
vrati, obrnjenimi proti jugu itd.  Talne obloge, ki so izpostavljene neposredni sončni svetlobi, se lahko močno segrejejo in razširijo hitreje od 
preostalega dela tal. 

 
Namestitve, ki jih izvajamo 

• Puzzle talne obloge je treba za najmanj 24 ur pred namestitvijo shraniti v prostoru namestitve, da se ustrezno aklimatizirajo. 

• Izvajalec si pridržuje pravico do zaračunavanja vsakršnih nepredvidenih popravil/sprememb, potrebnih za dokončanje namestitve, kot so 

denimo poškodbe tal zaradi odstranitve starih talnih oblog ali prileganja vrat. 

• Ko izvajamo namestitev, mora naročnik zagotoviti, da je prostor ustrezno pripravljen in da namestitev poteka nemoteno. Velika prednost 

puzzle talnih oblog je, da za njihovo namestitev ni treba odstranjevati strojev; zlagati klopi ipd., toda za bolj učinkovit potek dela zahtevamo, 
da se palete, škatle, računalnike ipd. premaknejo ali postavijo na mizne plošče, tako da se naša ekipa lahko osredotoči na polaganje novih 

tal. 

• Neupoštevanje smernic lahko razveljavi garancijo. 

 
Garancija na izdelek puzzle talnih oblog in puzzle talnih oblog ESD  

Jamčimo, da se puzzle talne obloge v obdobju desetih let od datuma vgradnje ne bodo deformirale, razgradile ali izkrivile in da bomo v primeru 

kakršnihkoli napak brezplačno zamenjali pomanjkljiv material, a le pod naslednjimi pogoji: 
• Talne obloge so nameščene v skladu z navodili o vgradnji (natančneje, namestitev je bila izvedena pri temperaturi nad 15 stopinj Celzija in 

talne obloge so od vseh fiksnih točk, zidov ipd. odmaknjene najmanj 5 mm). 
• Puzzle talne obloge kažejo znake običajne obrabe in niso bila izpostavljena neustrezni uporabi ali vandalizmu. 
• Poleg tega jamčimo, da bodo puzzle talne obloge ESD obdržale svojo zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami celotno življenjsko dobo. 
• Garancija ne obsega: 

• Škode, povzročene zaradi kemikalij ali ogljikovodikov, ki niso bili preskušeni ali niso podrobno opisani v tehničnem delu naše brošure. Puzzle 

talne obloge nudijo dobro odpornost na najpogosteje uporabljene kemikalije in ogljikovodike, z izjemo toluena ali njegovih derivatov. 

Priporočamo, da pred namestitvijo stranke same preizkusijo, kakšen vpliv imajo določene kemikalije na puzzle talne obloge. 

• Sledi, nastale zaradi gumijastih pnevmatik (avtomobilov, motornih koles, viličarjev ipd.), cigaret ali drugih gorljivih snovi, acetona, rezalnega 

olja in maziv (zlasti tiste, ki vsebujejo žveplo) ali zbleditev barv zaradi izpostavljenosti UV/sončni svetlobi. 
• Za okvaro ali poškodbe materiala zaradi okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, vključno s poškodbami zaradi poplav, neurij ali neustrezne 

talne podlage. 

 
Zahtevku, podanemu na podlagi garancije se bo v skladu z določili te garancije ugodilo le, če bodo preiskave dokazale, da je bila puzzle 
talna podlaga nameščena in vzdrževana v skladu z zgornjimi specifikacijami.
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Barve in teksture: puzzle talna obloga je na voljo v osmih klasičnih barvah in treh zaključnih plasteh. Posebne barve so na voljo po naročilu. 
Namestitev: puzzle talne obloge lahko namestimo hitro in enostavno, saj v večini primerov ne potrebujemo tesnilne membrane ali lepila. Z 
namestitvijo začnite šele, ko so se talne obloge ustrezno prilagodile temperaturi prostora (minimalno 15 stopinj Celzija). Kadar nameščate odprti 
spoj, pričnite na sredini prostora, pri namestitvi skritega spoja pa začnite v kotu. Namestite vse talne obloge polne velikosti in počakajte, da se tla 
uležejo, nato obrežite tiste talne obloge, ki jih je treba prilagoditi stenam in fiksnim točkam, pri čemer mora biti razdalja med talno oblogo in vsako 

fiksno točko najmanj 5 mm. Podrobna navodila za namestitev in nasvete najdete v priloženih navodilih za namestitev ter na naši spletni strani 
www.sestavi-tla.si 

Čiščenje in vzdrževanje: Redno pometajte, občasno uporabite vlažno krpo ali rotacijski čistilno-sušilni stroj s ph-nevtralnim čistilom tal, 
razredčenim v razmerju 1 : 80 in 1 : 50. Uporaba trpežnega talnega tesnila pripomore k ohranjanju videza tal in podaljšanju življenjske dobe. 
Podrobna navodila za čiščenje in vzdrževanje ter seznam odobrenih izdelkov najdete na spletni strani www.sestavi-tla.si. 

Navodila za vgradnjo puzzle talnih oblog nad talnim gretjem: 

• Poskrbite, da je gretje vklopljeno 48 ur pred začetkom namestitve. 
• Priporočen postopek – če je možno, postavite talne obloge na tla, ne da bi jih združili, tako se lahko pred namestitvijo ustrezno prilagodijo toploti. 

• Če zgoraj navedeni postopek ni izvedljiv – položite vse talne obloge, vendar jih ne režite. 
• Pustite tla 12 ur ali več, da se usedejo. Šele potem lahko pričnete z rezanjem talnih oblog, pri tem pa poskrbite, da boste med talnimi 

oblogami in katerokoli fiksno točko pustili razmik 5 mm. 
 

EN 649 – Homogeni tlaki EN 

13845 

ASTM F1303 

  

 

 
IZBOLJŠAN OPRIJEM Trajnostna odpornost na mokro drsenje EN 14041: 2004 – skladno/ DIN51130: 2004 – R10 – primerne za uporabo 

na območjih, kjer obstaja povečano tveganje zdrsa zaradi masti, oljne vode itd. Povprečna hrapavost površine Rz ≥ 37 μm. Odpornost 

proti zdrsu velja za vse izdelke in je zagotovljena celotno življenjsko dobo izdelka, s strogim upoštevanjem smernic HSE. 
 

POŽARNE LASTNOSTI: EN 13501-

1 Razred Bfl-S1  

EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m² 
EN ISO 11925-2 skladno/ASTM 
E648 razred 1 

 

EN 423 DOBRO 

 
 
 
 
 

Odpornost proti 

udarcem EN13329 - 

549 549 kg/cm² 

 
 
 
 
 

EN/ISO 61340/5, EN 1081,  

    EN1815 & EN6356 

Ozemljitvena upornost 

 
 

         ESD 

            Ozemljitveni priključek 

 
 
 

EN 13845 50K ciklov EN 649 
skupina T 

 

 
Zmanjševanje 
hrupa EN  

140-8>46 dB 

 
EN/ISO 61340/5, EN 1081,  

EN1815 & EN6356 - 

Površinska upornost 

 
Debelina obrabne plasti EN 429 6 
do 10 mm 
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Tel.: +386 41 493 624 
Mail: info@sestavi-tla.si 

www.sestavi-tla.si 

Za dodatne informacije se 
obrnite na: 

Tricor d.o.o. 
Sv. Lenart 17 
SI-4227 Selca 

 

http://www.ecotileflooring.com/

	Opis
	Puzzle talne obloge so trdna, prilagodljiva in sodobna rešitev za vse vrste tal. Na voljo so v treh površinskih      teksturah in različnih barvah. Talne obloge so izdelane s tradicionalnim odprtim ali elegantno skritim spojem.

	Uporaba
	Puzzle talne obloge že več kot 25 let uporabljajo v tovarnah, šolah in pisarnah po vsej Evropi. Puzzle talne obloge so zasnovane za delo z viličarji in za obvladovanje težkega tovornega prometa, poleg tega pa nudijo dobro toplotno in zvočno izolacijo ...
	• tovarne      • potniški terminali

	Puzzle talne obloge 500/7 so originalne prosto ležeče združljive talne obloge. V debelino merijo 7 mm in imajo odprt spoj. Puzzle talne obloge 500/7 so trpežne vsestranske talne obloge, ki prenesejo visoke obremenitve, udarce in vibracije. Idealne za ...

	Na voljo v klasični ali ESD/prevodni izvedbi
	Puzzle talna obloga 500/5 je vstopni model serije združljivih talnih oblog in je oblikovana za komercialno, domačo in lažjo industrijsko uporabo (ni primerna za viličarje). Tako kot originalni model 500/7 lahko tudi to talno oblogo hitro in enostavno ...
	• šole      • pisarne
	• Površinska upornost: 2,2 x 104Ω do 3 x 106Ω

	Puzzle talna obloga 500/5 je vstopni model serije združljivih talnih oblog in je bila zasnovana za komercialno, domačo in lažjo industrijsko uporabo (ni primerna za viličarje).Tako kot originalni model 500/7 lahko tudi to talno oblogo hitro in enostav...
	Puzzle talna obloga 500/10 se uporablja za popravilo in zaščito obremenjenih skladiščnih in tovarniških površin, kjer je čas dostopa omejen. Talne obloge z debelino 10 mm priporočamo v prostorih, kjer se uporabljajo težka industrijska vozila (klasični...
	Naredite puzzle talne obloge privlačnejše z možnostjo individualnih logotipov. Preslikamo lahko skoraj vse vrste logotipov ali slik na vašo površino talne obloge, da lahko ustvarite trajen in vizualno privlačen znak ali sporočilo. Puzzle talne obloge ...
	o zdravju in varnosti. Izdelamo lahko vse vrste opozorilnih znakov (črno-rumene barve), znake za prepovedi
	Rampe, ozki robovi in pragovi
	dodatki
	Garancija na izdelek puzzle talnih oblog in puzzle talnih oblog ESD
	Zahtevku, podanemu na podlagi garancije se bo v skladu z določili te garancije ugodilo le, če bodo preiskave dokazale, da je bila puzzle talna podlaga nameščena in vzdrževana v skladu z zgornjimi specifikacijami.



