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MANAŽMENT KVALITY ISO 9001 Kód: TD_EGGER_Silenzio_Cork_SK 

 Revízia: 01 

 Dátum: 18.11.2020 

 

Technický list 
EGGER Silenzio Cork  

 

 

Oblasť použitia  
Podkladový materiál pre pokládku plávajúcej laminátovej podlahy (EN 13329) 
 

Štandardné dáta 

Produkt Silenzio Cork  

Materiál Aglomerovaný korok  

Farba hnedá 

Typ balenia Rola 

Balenie 10 m² / balík                                                      70 balíkov / paleta 

Akreditácia / certifikáty / prehlásenie  
Schválenie stavebného inšpektorátu TÜV TOXPROOF, A+ 
(Èmissionsdans l’air intérieur) 

 

Údaje o materiáli 

Parametre  Špecifikácia Tolerancia Skúšobná metóda 

Hrúbka [mm]  2  ± 15 %  CEN TS 16354  

Dĺžka [m]  10  +5 % / -0 %  CEN TS 16354  

Šírka [m]  1  +2,5 % / -1 %  CEN TS 16354  

Reakcia na oheň  Efl  -  EN 13501  

Tepelný odpor Rλ [m²K/W]  ~ 0,039 -  EN 12667 

Difúzny odpor vodnej pary SD [m]  - -  CEN TS 16354  

 
 

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354 
Popis Parametre Hodnota 

Doporučenie podľa   
EPLF                             

Zníženie nárazového hluku IS [dB]  ≤ 18  ≥ 18 

Zníženie kročajového hluku RWS  prebieha prebieha 

Odolnosť voči nárazu, metóda 
„veľká gulička“ 

RLB [mm]  ≥ 1200  ≥ 1200 

Pevnosť v tlaku CS [kPa]  ≥ 470  ≥ 60 

Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. 
„tečenie“  

CC [kPa]  ≥ 50  ≥ 20 

Dynamické zaťaženie   DL [cykly]  ≥ 100000  ≥ 100000 

Vyrovnanie nerovností PC [mm] ≤ 1,3 ≥ 0,5 

Predběžná doložka: 

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informacii a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakládajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a 
odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastnosti výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné 
prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať tak z dalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto 
slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. 


