
Floorfixx Comfort-ondervloer

Product details

Floorfixx Comfort is een systeemvloer welke met behulp van het 
sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, egalie en 
direct belastbare ondervloer creëert. Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik 
en in combinatie met vloerverwarming.
• Voor plaatsing van linoleum, vinyl, OVC, tapijt en lamelparket van minimaal 2 
mm dikte
• Geen wacht- / droogtijden en direct belastbaar
• Door de lage warmteweerstand geschikt in combinatie met vloerverwarming

Deze oplossing is ontworpen om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het 
aanbrengen van tapijt, PVC, linoleum en soortgelijke zachte vloerafwerkingen.
Floorfixx Comfort bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 
600 x 4 mm): Base-board en Top-board, waarbij de onderlaag is voorzien van 2 mm 
geperforeerd polyethyleen.
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Droogbouw-systeem

 

Technische details

Artikelnummer: UZIN89255

Specificaties

Dikte: 10 mm
Dichtheid [kg/m]: 720
Warmteweerstand R [m K/W]: 0,081
Optimale verwarmingsomstandigheden: Tussen de 15°C en 20°C en RLV van 50% 
~70%
dB-reductie: ΔLlin = 10dB, ΔLw = 20dB
Brandklasse: Bfl-s1 volgens DIN EN 13501-1
Buigtreksterkte: 40 N/mm²
Formaldehydegehalte : E1-klasse volgens PN-EN 120 [mg/100g]: 
max. 8
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Inhoud verpakking

4x Base DuoBoard
• Afmetingen: 1200x600x4mm
• Materiaal: MDF
• 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel
• 1 zijde met geperforeerd polyethyleen

4x Top DuoBoard
• Afmetingen: 1200x600x4mm
• Materiaal: MDF

Aandachtspunten

Voorafgaand aan de installatie moet het product minimaal 48 uur worden bewaard bij 
een temperatuur van 15 °C tot 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50% tot 70% 
in de ruimte waarin het Floorfixx-systeem zal worden gebruikt.
Voor optimaal resultaat wordt aangeraden om de naden tussen de platen na installatie 
licht op te schuren en de vloerafwerking bij voorkeur binnen 24 uur aan te brengen.

Downloads

Productblad FloorFixx Comfort
Leginstructie Floorfixx
Montage-instructie Floorfixx
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