VinylLocking: «Renest i klassen»!
Det første LTV-gulvet i Sverige som er godkjent av Kemikalieinspektionen		
Nå er det klart at VinylLocking er det første svenske pvc-gulvet i LTV-klassen (Luxury
Vinyl Tiles) som er godkjent av Kemikalieinspektionen.
- Dette er svært gledelig med tanke på at mange i bransjen lenge har hatt en oppfatning
av at det ikke kommer noen rene gulv fra Kina, sier Robert Johnsson, adm.dir. hos IdéTrading som produserer og leverer gulvene.
Den 6. oktober 2010 ble det vedtatt en ny lov i Europa. Den sier at alle gulvprodusenter skal
gjøre rede for hvor høye utslippsverdier (giftinnhold) det er i de gulvene de leverer.
På bakgrunn av dette har IdéTrading nå fått VinylLocking testet hos både Statens Provningsanstalt og hos Kemikalieinspektionen.
Her går det tydelig frem at utslippsverdiene ligger langt under alle grenseverdier.
- Faktum er at det er det første gulvet i denne klassen vi har godkjent så langt, sier Frida Ramström, inspektør hos Kemikalieinspektionen.
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Når man snakker om innholdet av enkeltstoffers totale verdi i et gulv tilsvarende VinylLocking, klassifiseres tallet som 100, noe som er svært lavt. Dette er i henhold til EN-standard
15251:2007 (Europa-standard).
- I undersøkelser som er gjort hos oss, har vi funnet at innholdet av samtlige enkeltstoffers totale verdi i VinylLocking er 16 mikrogram pr. kvadratmeter og time, sier Maria Rådemar hos SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som utfører testene.
VinylLockings verdier er derfor ekstremt lave.
Kinesisk best i klassen
Testen hos Kemikalieinspektionen omfattet både europeiske og kinesiske gulv. Det kinesiskproduserte VinylLocking var altså alene om å oppfylle Kemikalieinspektionens høye krav.
Det bemerkes også at VinylLocking var det eneste gulvet som ikke var laget av noe gjenvunnet
materiale.
- Vi er selvsagt stolte over at vi nå kan si at vi leverer det reneste gulvet i dette segmentet. Nå
kan ingen lenger si at vi ikke har gode produkter, avslutter Robert Johnsson.
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