
 
  

• Groot egaliserend vermogen

• Groot egaliserend vermogen
•  Reduceert uitstekend het  

•  Reduceert uitstekend het  
 loopgeluid in de ruimte zelf

 loopgeluid in de ruimte zelf
• Warmte isolerend

• Warmte isolerend• Voorzien van speciale VVP-laag

• Voorzien van speciale VVP-laag
• 100% natuurproduct

• 100% natuurproduct

Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer 

met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaat-met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaat-

sen van lamelparket, 2-laags lamelplank en kliklaminaat.sen van lamelparket, 2-laags lamelplank en kliklaminaat.

SoundkillerSoundkiller®® is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er  is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er 

geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens 

het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm 

uit. Soundkilleruit. Soundkiller®® is zeer stabiel en reduceert uitstekend  is zeer stabiel en reduceert uitstekend 

het loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkillerhet loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkiller®® draagt het  draagt het 

NSG keurmerk. NSG keurmerk. 

  
*  Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedek-*  Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedek-

king altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige king altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige 
dekvloer. Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkenddekvloer. Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend..

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.

Contactgeluid reducerende 

Contactgeluid reducerende 
ondervloer voor lamelparket 

ondervloer voor lamelparket 
en 2-laags lamelplank

en 2-laags lamelplank
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TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer 135.100
Dikte/tolerantie (mm) 15 / ± 0,2
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm) 590 x 860 / ± 1
Grondstoffen Naaldhout/loofhout/Papier
Kleur Naturel
 
Gewicht per m² (kg) 4,0
Gewicht per eenheid (kg per pak) 16,5
Densititeit (kg/m³) 260
Vochtigheidsgehalte (%) 7-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%) < 50
 
Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007) 

zonder vloerbedekking Ffl-s1
 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ-waarde (W.m/K) 57,9
R waarde (m².K/W) 0,28
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001) 
 
Buigsterkte (kg/cm2)   > 18
(volgens de norm EN 310) 

Compressive Strength (kPa) 
(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk) 116
 
Contactgeluid reductie op zand cement 
(volgens de norm ISO 10140-3 2010) 

in combinatie met 15 mm 2 laags lamelplank 10 dB ΔLlin (NSG gecertificeerd)

in combinatie met 9 mm kliklaminaat 11 dB ΔLlin
in combinatie met 15 mm lamelparket 10 dB ΔLlin (NSG gecertificeerd)

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

EPLF norm

TOEPASSING
Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank.

INHOUD PAK

Scan de QR-code 
voor meer  
info over  
Soundkiller®!

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

VERPAKKING
Leginstructie  Aanwezig
Palletinhoud   30 pakken / 121,77 m2

Palletafmeting  
(lxbxh)  1200 x 860 x 2000 mm
Palletgewicht  500 kg

• Platen
• 590 x 860 mm
• 4,06 m2

Dikte 15 mm
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PRODUCTSPECIFICATIESPRODUCTSPECIFICATIES


