
 
  

Jumpax® CP in combinatie met Redupax® is dé oplossing 

als u een stabiele ondergrond wilt creëren om een hou-

ten ondervloer te voorzien van nieuwe vloerbedekking.  

Jumpax® CP en Redupax® zijn eenvoudig te leggen. Deze 

droge egalisatievorm zorgt ervoor dat u snel kunt werken 

doordat er geen droogtijd is; een tijd- en geldbesparing!

Jumpax® CP zijn cementgebonden platen. Het systeem 

bestaat uit een onder- en een bovenplaat, beiden 6 mm 

dik, die met een interactieve lijm met elkaar verbonden 

worden. Een groot voordeel is dat Jumpax® CP nagenoeg 

ongevoelig is voor vocht en hoge weerstand biedt tegen 

mechanische belastingen. 

Redupax® wordt onder de Jumpax® CP platen gelegd en 

zorgt voor een zeer stabiele basis. Deze 9 mm dikke 

onderplaat zorgt er ook voor dat contactgeluid 

gereduceerd wordt. Daarnaast biedt Redupax® de 

mogelijkheid om oneffenheden in de vloer tot maximaal 

3 mm te egaliseren.

Op deze ondervloer kunnen diversen vloerbedekkingen 

zwevend of vast verlijmd worden zoals click laminaat en 

parket. Bij elastische vloerbedekking zoals linoleum, 

vinyl, tapijt en kurk altijd eerst de Jumpax® CP egaliseren.

•  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.

•  Creëert een zeer stabiele  
ondervloer

• Contactgeluidreducerend• Hoge drukvastheid• Eenvoudig te leggen• Groot egaliserend vermogen

CP

Contactgeluid reducerend 
ondervloersysteem voor houten draagvloer 

constructies
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TECHNISCHE GEGEVENS JUMPAX CP®

Artikelnummer 152.000
Dikte/tolerantie (mm) 12 / ± 0,2
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm) 1200 x 600 / ± 3
Grondstoffen  Cement/Silicia 

(quartz)/Cellulose/
vulmiddel

Kleur Grijs
 
Gewicht per m² (kg) 15
Gewicht per eenheid (kg) 11 
(per onder- + bovenplaat/per pak) 
Densititeit (kg/m³) 1250
Vochtigheidsgehalte (%) 8-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%) < 5
 
Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007) 

zonder vloerbedekking Bfl-s1
 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ-waarde (W.m/K) 0,345
R waarde (m².K/W) 0,038
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001) 
 
Compressive Strength (kPa)
(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk) 
 
Luchtgeluid reductie op basis van Rw = 53 dB 
(volgens de norm ISO 717-1-2013) 

in combinatie met Redupax® Rw = 58 dB 
 (+ 5 dB verbetering)

 
Contactgeluid reductie op houten draagvloer  
(volgens de norm ISO 10140-3 2010 basis van 64 dB) 

in combinatie met Redupax® 11 dB ΔLn

Formaldehydegehalte 
FSC gecertificeerd  

TOEPASSING
Contactgeluid reducerende ondervloercombinatie voor houten  
draagvloer constructies.

Scan de QR-code 
voor meer info 
over Jumpax® CP 
met Redupax!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest 
actuele informatie.
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E-1 
FSC C154437 REDUPAX®

INHOUD PAK

VERPAKKING
Leginstructie  Aanwezig
Palletinhoud  28 pakken / 227,32 m2

Palletafmeting
(lxbxh)  1200 x 860 x 2250 mm
Palletgewicht  575 kg

• 16 platen
• 590 x 860 mm
• 8,12 m2

Dikte 9 mm

JUMPAX® CP
INHOUD PALLET

VERPAKKING
Leginstructie  Aanwezig
Palletinhoud  100 platen / 36 m2

Palletafmeting
(lxbxh)  1200 x 1200 x 500 mm
Palletgewicht  555 kg

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

Dikte 12 mm


