
 
  

Jumpax® CP in combinatie met GreenFloor® is zeer geschikt 

om in te zetten daar waar brandveiligheid een belangrijk 

aspect is of in situaties waarin een geringe opbouwhoogte 

wordt gevraagd.  

Jumpax® CP zijn cementgebonden platen en worden op 

GreenFloor® gelegd. Het systeem bestaat uit een onder- en 

een bovenplaat, beiden 6 mm dik, die met een interactieve 

lijm met elkaar verbonden worden. Een pluspunt van 

Jumpax® CP is dat het nagenoeg ongevoelig is voor vocht en 

hoge weerstand biedt tegen mechanische beschadigingen.

GreenFloor® is een brandvertragende en contactgeluid 

reducerende onderlaag die onder Jumpax® CP wordt gelegd. 

GreenFloor® is slechts 3 mm dik en is samengesteld uit zuiver 

natuurlijk wol en is daarmee milieuvriendelijk.  GreenFloor® 

wordt op rollen van 25 m2 geleverd. 

Deze combinatie behaalt een contactgeluidreductie* op een 

geïsoleerde houten draagvloer (Ico = -4 dB) van 11 dB ΔLn,A 

(Ico = +7 dB). Daarnaast heeft u geen droogtijd, geen 

wachttijd en hierdoor dus een tijd- en geldbesparing.

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

•  Brandvertragende ondervloer  

combinatie
• Zeer stabiel

• Contactgeluid reducerend
• Zeer geringe dikte• Eenvoudig te leggen• Groot egaliserend vermogen

Contactgeluid reducerend 
ondervloersysteem met zeer geringe dikte, 

brandvertragend
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Productspecificaties

6
• rollen
• 1200 x 860 mm
• 25 m2

Dikte 3 mm

Inhoud pallet Greenfloor®

50 / 50
• 50 onder- en 50 bovenplaten
• 1200 x 1200 mm
• 36 m2

Dikte 12 mm

Inhoud pallet Jumpax® CP

Technische gegevens

  

Artikelnummer 152.000 158.000

Dikte / tolerantie (mm) 12 / ± 0,2 3 / ± 0,2

Maatvoering (mm) 1200 x 600 / ± 3 1000 x 25000

Densiteit (kg / m3)  1750 100

Grondstoffen Cement, Silicia  Schapenwol / 
 (quartz), Cellulose Polyester vlies 
 en vulmiddel

Kleur Grijs Grijs / Bruin

Vochtigheidsgehalte (%)  8-10  -

Rm waarde (m² .K/W) 0,038 0,123

Brandklasse EN 13501: 2007 Bfl - s1 Bfl - s1 

Contactgeluidreductie 
(volgens ISO-10140-3:2010)
Geisoleerde houten draagvloer Ico-lab = + 7 dB 
Ico-lab = - 4 dB (verbetering van 11 dB)

Warmtegeleidingscoëfficient 
ʎ waarde (W.m-1.k-1) 0,345 0,40

Verpakking
Leginstructie Aanwezig Aanwezig 

Inhoud -  25 m2 per rol

Palletinhoud 2x 50 dubbele  6 rollen /  
 panelen / 36 m² 150 m2

Palletafmeting (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 500 1200 x 860 x 150

Palletgewicht 750 kg 55 kg 

Toepassing
Brandvertragende contactgeluid reducerende ondervloercombinatie met 
een geringe hoogte. 
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Unifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer [NL]
T +31 (0)570 85 55 33 
I www.unifloor.nl
E info@unifloor.nl

facebook.com/jumpax24

youtube.com/
watch?v=IawZNY7l_ig

https://twitter.com/
unifloorsystems

https://nl.linkedin.com/
company/unifloor-bvKijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.


