underfloor LVT

ondervloer voor LVT- en vinylvloeren

Milieuvriendelijke isolatiesystemen
uit natuurlijke houtvezels

NIEUW

IS LVT = 19 dB
Goede contactgeluidisolatie
voor meer wooncomfort
De speciale structuur aan de onderzijde
zorgt voor de egalisatie van oneffenheden

De ecologische ondervloer voor LVT- en
vinylvloeren, gemaakt uit natuurlijke houtvezels
• Voor de zwevende plaatsing van LVT- en vinylvloeren
Toepassingsgebied
Contactgeluidisolatie voor
LVT- en (rigid) vinylvloeren
in droge ruimtes

uit subgroep 2 van het MMFA
• De hoge druksterkte beschermt de vloer tegen beschadiging
van het loopvlak
• Bescherming tegen aftekeningen van de ondergrond
• Geschikt voor vloerverwarmingssystemen
• Snelle en eenvoudige plaatsing, hanteerbare pakken
• Draagt bij tot een gezond woonklimaat

Productassortiment STEICOunderfloor LVT
Dikte [mm]

Afmeting [mm]

Gewicht [kg / m²]

Platen / pak

Aantal m² / pak

Pakken / pallet

Gewicht / pallet [kg]

790 * 590

1,50

15

7,0

60

ca. 650

2,3

Technische kenmerken STEICOunderfloor LVT
rechte kanten

Densiteit [kg / m³]

ca. 650

Warmtegeleiding λ [W / ( m * K )]

0,10 (volgens EN 13986, Tab. 11)

Weerstand tegen diffusie van waterdamp μ

100

Bestanddelen

Houtvezels, paraffine, kleurstof

Recyclagecode (EAK)

030105 / 170201, Afvalverwerking zoals
hout en houtproducten

Aanwijzingen: De platen liggend, vlak
en droog opslaan. De kanten beschermen
tegen mogelijke beschadigingen. De
folie-verpakking slechts verwijderen als
de pallet op een droge, vlakke en stabiele
ondergrond staat.
Gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier | Datum 03/2019 | Vermeldingen in de actuele uitgave zijn van kracht. Vergissingen voorbehouden.

Kantafwerking

Technische kenmerken volgens CEN / TS 16354
Warmteweerstand [m²K / W]

R

0,023

Egalisatie van oneffenheden [mm]

PC

0,6

Weerstand tegen diffusie van waterdamp [m]

SD

0,23

CS

> 600

Druksterkte [kPa]
Vermindering contactgeluid [dB]

ISLVT

19

Brandreactie volgens EN 13501-1

RTF

Efl

De aangegeven waarden voldoen aan de
verhoogde MMFA-eisen in subgroep 2

ja

Uw STEICO partner

het bouwsysteem uit de natuur
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