
 

• Dikte is 8 mm•  Bestand tegen vocht,  
 

rot en schimmelvrij•  Groot egaliserend vermogen
• Milieuvriendelijk• Gemakkelijk te installeren

CocoFloorCocoFloor®® is een contactgeluid reducerende onderlaag  is een contactgeluid reducerende onderlaag 

die tevens uitstekende isolerende eigenschappen heeft. die tevens uitstekende isolerende eigenschappen heeft. 

Zo is de thermische weerstand (de mate waarin de Zo is de thermische weerstand (de mate waarin de 

onderlaag kou tegen houdt)  0,18 monderlaag kou tegen houdt)  0,18 m22 .K/W. .K/W.

  

CocoFloorCocoFloor®® wordt op een rol geleverd en is gemakkelijk  wordt op een rol geleverd en is gemakkelijk 

en eenvoudig te leggen (altijd eerst een dampwerende PE en eenvoudig te leggen (altijd eerst een dampwerende PE 

folie op de ondergrond plaatsen). Vanwege een dikte van folie op de ondergrond plaatsen). Vanwege een dikte van 

8 mm heeft CocoFloor8 mm heeft CocoFloor®® een groot egaliserend vermogen  een groot egaliserend vermogen 

en is het in staat om kleine oneffenheden op te vangen.en is het in staat om kleine oneffenheden op te vangen.

CocoFloorCocoFloor®® is een milieuvriendelijk product, gemaakt van  is een milieuvriendelijk product, gemaakt van 

cocosvezel in combinatie met polyesterkatoen. cocosvezel in combinatie met polyesterkatoen. 

CocoFloorCocoFloor®® wordt als akoestische onderlaag gebruikt in  wordt als akoestische onderlaag gebruikt in 

combinatie met o.a. Twinpanelcombinatie met o.a. Twinpanel®® Base of andere onder Base of andere onder

vloersystemen van Unifloor.vloersystemen van Unifloor.

CocofloorCocofloor®® 8 mm behaalt met Twinpanel 8 mm behaalt met Twinpanel®® Base een contact    Base een contact   

geluid reductie van minimaal 10 dB ΔLgeluid reductie van minimaal 10 dB ΔLlinlin met meer dan   met meer dan  

10 verschillende vloerafwerkingen op een betonvloer met 10 verschillende vloerafwerkingen op een betonvloer met 

aangehechte dekvloer.*aangehechte dekvloer.*

*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende *  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende 
dekvloerensystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd dekvloerensystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd 
afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Natuurlijke contact-geluid reducerende  
onderlaag van cocosvezel
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15 m2

ROL

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest 
actuele informatie.

VERPAKKING
Leginstructie  Aanwezig
Verpakking 1 pallet met 5 rollen/ 
 75 m2

Palletafmeting  
(lxbxh mm)  1200 x 800 x 1125
Palletgewicht  115 kg

• Breedte 100 cm

Dikte 8 mm

Scan de QR-code 
voor meer  
info over  
Cocofloor® 8 mm!
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TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer 116.100
Dikte/tolerantie (mm) 8 / ± 1,2
Maatvoering (cm) 1500 x 100
Grondstoffen Kokos/polyesterkatoen
Kleur Naturel
 
Gewicht per m² (kg) 1,16
Gewicht per eenheid (kg per rol) 17,4
Densititeit (kg/m³) 145
 
Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007) 

zonder vloerbedekking Ffls1
 
R waarde (m².K/W) 0,18
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001) 
   
Contactgeluid reductie op zand cement 
(volgens de norm ISO 101403 2010) 

in combinatie met Twinpanel® Base
zonder vloerbedekking 11 dB ΔLlin 
met Duoplank 18 mm 11 dB ΔLlin
met klik fineer parket 7 mm 10 dB ΔLlin
met klik laminaat 8 mm 10 dB ΔLlin 
met lamelparket 15 mm 10 dB ΔLlin
met linoleum 2,5 mm 10 dB ΔLlin
met loose lay PVC 5 mm 11 dB ΔLlin 
met Nora rubber 2 mm 11 dB ΔLlin
met prefab tapis 11 mm 11 dB ΔLlin
met PVC verlijmd 3 mm 13 dB ΔLlin 
met PVC klik 5 mm 11 dB ΔLlin
met tapijt 6 mm 14 dB ΔLlin
met verend vinyl 3 mm 10 dB ΔLlin
 

TOEPASSING
Natuurlijke contactgeluid reducerende onderlaag van cocosvezel.

PRODUCTSPECIFICATIESPRODUCTSPECIFICATIES


