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Marathon Premium® is een snel te leggen ondervloer-

Marathon Premium® is ook zeer geschikt voor apparte-

systeem dat zorgt voor een super vlakke ondergrond waar-

menten. Marathon Premium® behaalt is combinatie met

op direct PVC verlijmd kan worden. Marathon Premium is

PVC verlijmd, PVC Rigid klik, tapijttegels en met cushion

een droge egalisatie voor zowel houten draagvloeren en

vinyl de 10 dB contactgeluidreductie norm volgens de

harde steenachtige ondergronden. Het ondervloersysteem

NSG norm. Marathon Premium® draagt het NSG keur-

is ook een uitstekend geschikte ondergrond voor alle

merk.

®

soorten PVC klik, zelfklevende PVC en tapijt tegels.
Deze verbetering* werd verkregen op een betonvloer
Het systeem bestaat uit een onder- en bovenplaat die

met aangehechte dekvloer.

beide voorzien zijn van een speciale interactieve lijm. De
platen zijn zeer eenvoudig te plaatsen volgens de bijgeleverde leginstructie. Hierdoor ontstaat er een super vlakke

* 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.

ondergrond om uw vloerbedekking op te leggen.

Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor B.V. veel waarde aan het feit dat alle
houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer.
Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

PRODUCTSPECIFICATIES
PREMIUM

TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer
Dikte/tolerantie (mm)
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm)
Grondstoffen
Kleur

160.250
8 / ± 0,2
560 x 790 / ± 1
MDF/XPS
Naturel/groen

Gewicht per m² (kg)
Gewicht per eenheid (kg per pak)
Densititeit (kg/m³)
Vochtigheidsgehalte (%)
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%)

2,95
13
370
4-10
< 45

Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007)

zonder vloerbedekking
Mogelijk te bereiken met PVC

Efl-s1
Bfl-s1

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ-waarde (W.m/K)
R waarde (m².K/W)

0,051
0,16

(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)

Buigsterkte (kg/cm2)

> 40

(volgens de norm EN 310)

(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)

401

INHOUD PAK

Contactgeluid reductie op zand cement
(volgens de norm ISO 10140-3 2010)

in combinatie met 3 mm verend vinyl
in combinatie met 5 mm PVC Rigid klik
in combinatie met 2,5 mm PVC verlijmd

10 dB ∆Llin (NSG gecertificeerd)
10 dB ∆Llin (NSG gecertificeerd)
10 dB ∆Llin (NSG gecertificeerd)

Formaldehydegehalte
E-1
FSC gecertificeerd
FSC C154437
EPLF norm	Voldoet aan minimale
EPLF norm
MMFA norm	Voldoet aan minimale
MMFA norm

TOEPASSING
Contactgeluid reducerende en egaliserende ondervloer voor cushion
vinyl, PVC klik en PVC stroken voor huishoudelijk gebruik. Zeer geschikt
voor tapijttegels voor projectmatig gebruik.

10/10
• 10 onder- en 10 bovenplaten
• 560 x 790 mm
• 4,42 m2

Dikte 8 mm
VERPAKKING
Leginstructie
Palletinhoud
Palletafmeting
(lxbxh)
Palletgewicht

Aanwezig
24 pakken / 106,17 m2
1200 x 800 x 1180 mm
337 kg

Scan de QR-code
voor meer info
over Marathon
Premium®!
Kijk op www.unifloor.nl voor de meest
actuele informatie.

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail
info@unifloor.nl
www.unifloor.nl
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