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    Universol 3,2 mm dik 
 

Professionele contact geluidswerende ondervloer voor zwevend gelegd laminaat en lamelparket. 
Opgebouwd uit ecologisch vriendelijk product, samengesteld uit 93% natuurlijke en organische basis 
materiaal. 
 

Brandklasse     Efl volgens DIN EN 13501-1 

Geluidsreductie  ΔLw    20 dB Ico (±2) volgens DIN EN 10140, gemeten onder 7 mm laminaat  

Geluidsreductie  ΔLlin   10 dB Ico (±2) volgens DIN EN 10140, gemeten onder 7 mm laminaat  

 

Ecologische duurzaamheid   Ecologisch geen milieubelasting, toxicologisch veilig.  

Recycling     opnieuw bruikbaar 

Afvalverwerking    kan bij het huisvuil 

 

R-waarde warmte weerstand   0,01 M2
 K/W 

Lengte      5 meter 

Breedte      100 cm  

Dikte      3,2 mm +/- 0,15 mm 

Gewicht      890 kg/m3 ; ca. 10 kg per rol; 2,85 (±0,15) kg/m2 

Materiaal     PU + versterkingsweefsel  

Kleur      blau  

 

Opslag     maximaal 1 jaar, staand, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed  

Verpakking     1 rol 5 m2  

Toebehoren    afbreekmesje 

     dubbelzijdig tape 10 meter x 50 mm  

Verwerking    Eenvoudig uitrollen, hoekjes snijden met  afbreekmesje. 

     Bij houten vloeren, eerst PE- MAX aanbrengen, kruislings hierop Universol 

Garantie     1 jaar fabrieksgarantie.  
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