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AFMETINGEN: 1200 x 500 x 5 mm
PAKINHOUD: 16 platen = 9,6 m2

Class Result

Punctual Comformability PC PC2 > 2 mm

Compressive Strength CS CS2 > 65 kPa

Compressive Creep CC CC3 > 5 kPa

Dynamic Load DL25 DL2 > 100.000 cycles

Thermal Resistance R - 0,16

Water vapor diffusion resistance (Sd-value) SD - 0

Reaction to fire according to EN 13501-1 RTF -

Resistance to Large Ball RLB - > 120 cm

Impact Sound Reduction ISLam IS2 9 dB NL

Fulfills minimum requirements of EPLF Yes

    Om de ondervloerplaten de gelegenheid te geven zich aan te  passen 
aan de omgevingstempratuur en de luchtvochtigheid, dienen deze 24 
uur in gesloten verpakking te acclimatiseren bij 20°C in de te beleggen 
ruimte. De vloer dient schoon en blijvend droog te zijn. De ondervloer-
platen moeten altijd in halfsteensverband losjes tegen elkaar gelegd 
worden met de lengtenaden naar de lichtinval. 

   Langs de muur en eventuele obstakels een ruimte van 10 mm vrijhouden.

    Parket en laminaat kunnen op de ondervloerplaten gelegd worden. Wel altijd 
eerst een Diffufol PE-folie aanbrengen op betonnen vloeren (chape), of wan-
neer er risico op vocht is. De naden dienen minimaal 20 cm te overlappen, 
waarna deze altijd door middel van ondervloerentape afgedicht dienen 
te worden.

    Op een houten ondergrond de ondervloerplaten altijd onder een hoek 
van 45º leggen. Bij meerdere ruimtes dient iedere ruimte  afzonderlijk 
 belegd te worden.

    Plinten moeten altijd los van de vloer geplaatst worden (1 mm 
 tussenruimte), om geluidstransmissie te voorkomen.

LEGINSTRUCTIE

•  Drukvast tot 15 ton / m² - ideaal bij klik-laminaat
•  Egaliseert oneffenheden tot 3 mm
•  Verbetert de thermische isolatie

EIGENSCHAPPEN

VOLDOET AAN DE EPLF-NORM
VOLGENS CEN/TC 16354

ARTIKELNR 86544

5 mm

Onder parket en laminaat
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