
 

Contactgeluid reducerend 
ondervloersysteem voor 
6-9 mm massief parket en 
20mm multiplank (vast verlijmd)

• Groot egaliserend vermogen• Eenvoudig te verwerken•  Contactgeluid reducerend•  Geschikt voor 9 mm massief en  

2 laags lamelparket verlijmd•  Stabiele ondergrond•  Zeer vlak

Redupanel® in combinatie met Cocofloor® is een 10 dB 

oplossing voor zowel 6 als 9 mm massief parket en 20 mm 

multiplank, vol verlijmd.

Redupanel® is een ondervloersysteem dat opgebouwd is uit 

2 platen. Een 18 mm spaanplaat is verlijmd op een 7 mm 

zachtboardplaat. De platen zijn 240 x 60 cm en 2,5 cm dik. 

De Redupanel® platen zijn voorzien van eenconische veer- 

en groefverbinding. Door de constructie van deze conische

verbinding wordt de lijm uitermate goed verdeeld in de 

veer- en groef wat ervoor zorgt dat de platen vlak op elkaar 

aansluiten en de kans op hoogteverschillen minimaal is.

 

Cocofloor® is 4 mm dik en bestaat uit cocosvezels en 

polysterkatoen. Onder de Cocofloor® moet eerst een PE-

folie gelegd worden. De cocoslaag heeft een egaliserend 

vermogen en een contactgeluid* reducerende werking. 

De Cocofloor® wordt onder de Redupanel® gelegd. Deze 

combinatie draagt het NSG label.

 
*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende 

dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd 
afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.
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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

Scan de QR-Code 
voor de leginstructie 
van Redupanel® -Cocofloor®!

Productspecificaties

42/6
• 42 panelen / 60,48 m2

• 6 rollen / 90 m2

Dikte totaal 29 mm

Inhoud pallet

Technische gegevens 
 REDU-PANEL®  Cocofloor® 

Artikelnummer 128.500 116.000 

Dikte / Tolerantie (mm) 25 / ± 1,0 4 / ± 0,5 

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1) 2400 x 600 / ± 1,0 1500 x 1000 

Grondstoffen Spaanplaat P5 V313 / Cocos / 
 Vezelplaat Polyesterkatoen

Kleur Groen Naturel

Gewicht (kg / m²) 15,2 0,92

Brandklasse EN 13501: 2007 Cfl-s1 Ffl

Vochtigheidsgehalte, (%) 6-10 10-15

Dikte tolerantie 
(veer- en groefverbinding, mm) ± 0,5

Formaldehydegehalte E - 1

Contactgeluidreductie 
(volgens ISO-10140-3:2010)  
belast met 23 kg / m² 
- in combinatie met 9 mm massief  10 dB ΔLlin / 22 dB ΔLw 
- in combinatie met 2 laags 
lamelplank (verlijmd) 11 dB ΔLlin / 23 dB ΔLw 

Rm waarde (m² .K/W) 0,256

Verpakking
Leginstructie Aanwezig Aanwezig

Pakinhoud 1,44 m² per paneel 15 m² per rol

Palletinhoud 42 panelen / 60,48 m² 6 rollen / 90 m²

Palletafmeting (l x b x h mm) 2400 x 600 x 1200 1200 x 800 x 1250

Palletgewicht 930 kg 83 kg

Toepassing
Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 6-9 mm massief  
en 2 laags lamelplank (vast verlijmd).

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


