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HET
NATUURFENOMEEN
Het bijzondere aan Mineral® is de geslaagde combinatie
van een massastabiele minerale* draagplaat en
de robuuste oppervlakte afwerking. Dat – samen
met de variëteit aan decors dankzij de nieuwste
digitale printtechnologie – maakt Mineral® tot de
ideale vloerbekleding in bijna alle domeinen. Van
alle woonruimtes tot openbare gebouwen waarvan
de bodems zeer zwaar belast worden. Mineral® is het
geslaagde, volledig natuurlijke alternatief voor vloeren
in kunststof of hout. De Uniclic-klikverbinding staat
garant voor een snelle en naadloze plaatsing.
(*) Een mineraal is een in de natuur voorkomende, homogene, vaste stof,
gevormd door anorganische processen.
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PUBLIEKE
RUIMTES
Restaurants, luchthavens, beurshallen,
winkelcentra: met zijn uitstekende
eigenschappen zoals gebruiksklasse
23 voor huishoudelijk en 33 voor
commercieel gebruik en brandklasse
Bfl-s1 (moeilijk ontvlambaar) is
Mineral® perfect geschikt voor alle
openbare, publieke binnenruimtes.

MINERAL WOOD - EIK TRADITION STAALGRIJS
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MINERAL STONE - BETON LICHTGRIJS

KANTOREN
EN
BEDRIJVEN
Ook op de werkplek moet men zich goed voelen. Hier ontmoeten
functionaliteit en esthetiek elkaar. Een vloer moet lang meegaan en
ook mooi zijn. Mineral® verenigt deze eigenschappen.
De vloer is vuurbestendig en kan dankzij het beproefde Uniclic-systeem
ook bij grote oppervlakken snel en zonder uitzettingsvoegen
geplaatst worden.
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MINERAL WOOD - EIK SELECT HONING
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KEUKEN
EN
BADKAMER
De vloer van een keuken of badkamer moet
tegen veel bestand zijn en gemakkelijk
schoon te maken. Vooral keukenvloeren
worden zwaar op de proef gesteld. Met de
minerale draagplaat en de op zware belasting
berekende oppervlakte afwerking is Mineral®
voor deze ruimtes de ideale oplossing.
Bovendien is de vloer volledig watervast.

WOONKAMER
EN
SLAAPKAMER
Stijlvol en toch gezellig, Mineral® maakt het
mogelijk. De diversiteit aan dessins komt aan
alle interieurwensen tegemoet, zowel een
warm houtdecor als het moderne uitzicht
van natuursteen. Ook ideaal voor personen
met allergie, aangezien deze vloer geen stof
opneemt. Mineral® heeft een grote thermische
isolatiecoëfficiënt en is daarmee uitstekend
geschikt voor vloerverwarming.
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MINERAL®
VOORDELEN
Duurzaam
natuurlijk materiaal
• Natuurlijk product, vrij van PVC’s
• 100% ecologische materialen
• Vrij van schadelijke stoffen, geen bouwbiologische bezwaren

Innovatief
100% milieuvriendelijk
• Nieuw materiaal, zeer grote densiteit, hard en krasvast
• Geen uitzettings- en scheidingsvoegen nodig
• Absoluut stabiele afmetingen

Intelligent
waterbestendig
• Nieuwste technologie en procestechniek
• Warm aan de voeten
• Geschikt voor personen met allergie
• Antistatisch, antibacterieel
• Lichtechtheid 7/8, UV-resistent

Bestand tegen vocht

akoestisch dempend

• Waterbestendige draagplaat, geschikt voor vochtige ruimtes
• Uitstekend slipvastheid

Veelzijdig
isolerend
Formaten en decors bieden veel interieurmogelijkheden

Snel
Beproefde kliktechniek zorgt voor snelle plaatsing
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anti-allergisch

MINERAL®
SPECIFICATIES
Afmetingen in mm • 200 x 1235 (Wood)
• 460 x 920 (Stone)
Geschikt voor living, keuken, slaapkamer, badkamer, bureau,
inkom/hal, veranda

1
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Slijtage klasse 23 (intensief huishoudelijk gebruik)
33 (commercieel gebruik)

3
4

Garantie 15 jaar
Dikte volledige vloer 8 mm
1) hot coating EXTRA / zeer robuuste slijtlaag

Look parket / natuursteen

2) print hout- of steendesign
3) minerale draagplaat / 6 mm
4) ecologische, geluiddempende onderlaag / 1,5 mm

ACCESSOIRES
Plinten

Profielen

Een assortiment plinten zorgt voor de stijlvolle afwerking van
je vloer. Verkrijgbaar in bijpassende kleuren en verschillende
hoogtes.

De profielen van Santana zorgen voor de finishing touch van je
kurkvloer. Beschikbaar in verschillende kleuren en vormen.

MINERAL WOOD

Eik select
honing

Eik tradition
staalgrijs

Eik tradition heritage
natuur patiné

MINERAL STONE

Eik tradition
premium wit

Beton beige

Beton lichtgrijs

Beton grijs

Beton staal

SANTANA MINERAL
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MINERAL WOOD - EIK TRADITION HERITAGE NATUUR PATINE
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TECHNISCHE
GEGEVENS
Afmetingen Wood
Afmetingen Stone

200 x 1235 mm
460 x 920 mm

Dikte

8 mm

Verpakkingseenheid Wood
Verpakkingseenheid Stone

6 st. = 1,482 m²
4 st. = 1,693 m²

Slipvastheid

R10

Brandgedrag

Bfl-s1

Slijtageweerstand

AC5 (hot coating EXTRA)

Elektrostatische lading

< 2 kV

Oppervlaktegewicht

-12 000 g/m²

Massastabiliteit

< 0,01%

Geluiddemping bij stappen

~19 dB

Thermische isolatiecoëfficiënt

~0,05 m² K/W

Lichtechtheid

7/8

Chemische weerstand

zeer goed

Restelasticiteit

0,00 mm

Emissiewaarde

< 100 ppm

Geschikt voor rolstoelen

ja

Geschikt voor vochtige ruimtes

ja

1. AALST

5. MERKSEM

9. SINT-PIETERS-LEEUW

Siesegemlaan 163

Bredabaan 881

Bergensesteenweg 421

aalst@santana.be

merksem@santana.be

spl@santana.be

T. +32 (0)53 78 58 57

T. +32 (0)3 644 20 95

T. +32 (0)2 377 93 04

2. GENK

6. OOSTENDE

10. WAVER

Hasseltweg 183

Torhoutsesteenweg 649

Chaussée de Namur 219

genk@santana.be

oostende@santana.be

wavre@santana.be

T. +32 (0)89 36 32 91

T. +32 (0)59 80 58 49

T. +32 (0)10 75 07 92

3. KUURNE

7. SCHELLE

Kleine Ringlaan 2

Boomsesteenweg 34

kuurne@santana.be

schelle@santana.be

T. +32 (0)56 40 38 95

T. +32 (0)3 844 71 04

4. LEUVEN

8. SINT-DENIJS-WESTREM

Tiensesteenweg 370

Kortrijksesteenweg 1192

leuven@santana.be

sdw@santana.be

T. +32 (0)16 35 67 39

T. +32 (0)9 221 86 13
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santanabelgium
santanabelgium

www.santana.be
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