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Τεχνικές πληροφορίες -  

Ημιμασίφ δάπεδο  

 

1. Χαρακτηριστικά  

Το ημιμασίφ ξύλινο δάπεδο αποτελείται από δύο στρώσεις ξύλου, από μία ωφέλιμη 

επιφάνεια δρύινου ξύλου πάχους 3 / 3,4 χιλιοστών και μία βάση από πλακάζ σημύδας  

πάχους 10 χιλιοστών. Η δρύινη ξυλεία προέρχεται από τη Ρουμανία  και έχει μεγάλη αντοχή 

στο χρόνο. Το ημιμασίφ δάπεδο διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων , διαστάσεων και 

ποιοτήτων. Το συγκεκριμένο ξύλινο δάπεδο είναι μπιζουτέ , έχει σ΄όλες τις πλευρές του 

αρσενικό – θηλυκό και διατίθενται σε άβαφο ή βαμμένο με uv λάδι. 

 

Το ημιμασίφ δάπεδο  μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς χώρους, επαγγελματικούς και 

οικιακούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του σύγχρονου design και τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε προσφέρει μια ευρεία γκάμα και σε ειδικά 

σχέδια ξύλινων δαπέδων .  

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

   Quality standard: SR EN 13489:2003  

 

Ποιότητες  EXTRA : Μικροί ρόζοι με διάμετρο μέχρι 4 
χιλιοστά, χωρίς ασπράδι και με σχετική 
ομοιοχρωμία.  

NATUR : Ρόζοι με διάμετρο έως 10 χιλιοστά, 
διχρωμίες, πιθανές σχισμές. 

BR: Ρόζοι με διάμετρο έως 20 χιλιοστά  
υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος μέχρι 120 
χιλιοστά και ρόζοι με διάμετρο έως 40 χιλιοστά 
υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος από 130 
έως 170 χιλιοστά, ασπράδι, διχρωμίες. 
Άβαφο : ρόζοι χωρίς στόκο 
Βαμμένο : ρόζοι με στόκο. 

EXTRA D : Ρόζοι έως 4 χιλιοστά , διχρωμίες. 

Διαστάσεις Πάχος : 13/13,4  
Φάρδος : 130 – 150 - 165 χιλιοστά 
Μήκος : 500 – 2200 χιλιοστά 

Απόκλιση %  ± 0,2 μήκος , ± 0,1 πλάτος 

Υγρασία % 7 - 11 

Αντοχή Class 1 (SR EN 335). 

Εγγύηση 20/EXTRA , 15/NATUR , 10/BR , 5/EXTRA D, 

Αποθήκευση 18-25°C, RH 45-60%. Να παραμένουν 
σφραγισμένες οι σανίδες στη συσκευασία τους 
μέχρι την τοποθέτηση. 

Τοποθέτηση Σύμφωνα με το οδηγό τοποθέτησης της 
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3. Πιστοποιήσεις 

 SR EN 14342:2013 Wood floors and parquet flooring. Characteristics, conformity assessment 

and marking. 

 FSC-STD-40-004 FSC v3.0 Standard for Chain of Custody Certification. 

 

 

 

ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. 
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