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Paladin 3 mm is een zeer dunne ondervloer die geschikt is voor het uitvlakken van diverse ondergronden.
Voor de productie van Paladin 3 mm wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk resthout uit gecertificeerde bossen
waardoor deze ondervloer volledig milieuvriendelijk is.
Paladin 3 mm is toe te passen onder parket en laminaat en heeft een egaliserend vermogen. Het vlakt oneffenheden tot 2 mm
uit. Daarnaast heeft Paladin 3 mm vocht- en schimmelwerende eigenschappen.
De lage warmteweerstand van Paladin 3 mm zorgt ervoor dat deze ondervloer daardoor ook geschikt is om te verwerken in
combinatie met vloerverwarming en click laminaat.

*
Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd
afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.
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Productspecificaties
SUBFLOORING

for parquet and laminate

Technische gegevens
Artikelnummer

178.000

Dikte/ tolerantie (mm)

3 / +/-0,5

Maatvoering (mm/ m1)

590 x 790/ +/-2

Grondstoffen

houtvezel

Kleur

groen

Brandklasse (EN 13501-1)

Efl-s1

Densiteit (kg/m³)

256

Gewicht per m² (kg)

0,77

Rm waarde (m².K/W)

0,043

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W.m/K)

0,07

Compressive Strenght (CS)
(indruk 0,5 mm volgens norm EN 826)

> 150 kPa

Compressive Creep (CC)
(volgens norm EN 826)

> 50 kPa

Dynamic Load
(volgens de norm EN 13793)

> 150.000 cycle

SD waarde (m)

0,02

Verpakking
Leginstructie

Aanwezig

Pakinhoud

30 platen/ 13,98 m²

Palletinhoud

22 pakken/ 307,63 m²

Palletafmeting (lxbxh mm)

1200 x 800 x 1100

Palletgewicht

250 kg

30

Inhoud pak

• Platen
• 590 x 790 mm
• 13,98 m2

Toepassing
Stabiele zeer dunne ondervloerplaat voor o.a. laminaat en parket

Dikte 3 mm
facebook.com/unifloor.nl

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

youtube.com/
watch?v=IawZNY7l_ig
https://twitter.com/
unifloorsystems
https://nl.linkedin.com/
company/unifloor-bv
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Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer [NL]
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Scan de QR-Code voor
de leginstructie van
Paladin® 3 mm!

