SUBFLOORING

for parquet and laminate
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Paladin® 7 mm is een stabiele ondervloer voor het uitvlakken van verschillende ondergronden.
Paladin® 7 mm is een egaliserende ondervloer en toe te passen onder parket en laminaat.
De ondervloer is gemaakt van natuurlijk resthout en is daarmee milieu- vriendelijk. Tevens heeft Paladin® 7 mm
geluidreducerende eigenschappen.
Paladin® 7 mm egaliseerd oneffenheden tot 3 mm en heeft een thermisch isolerende werking.
*O
 p 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.

Productspecificaties
SUBFLOORING

for parquet and laminate

Technische gegevens
Artikelnummer

180.000

Dikte / tolerantie (mm)

6,5 / ± 0.5

Maatvoering / tolerantie (mm / m1)

590 x 790 / ± 2

Grondstof(fen) combinaties

naaldhout

Densiteit (kg / m3)

180

Kleur

groen

Brandklasse, onbelegd EN 13201:2007

Ffl-s1

Vochtigheidsgehalte, (%)

7 - 12

Rm waarde (m2 K/W)

0,141

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

145 kPa

Formaldehydegehalte

E-1

Verpakking
Leginstructie

Aanwezig

Pakinhoud

15 platen / 6,99 m2

Palletinhoud

20 pak / 139,8 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)

1200 x 800 x 1100

Palletgewicht

265 kg

Toepassing
Stabiele ondervloer voor laminaat en parket.

Inhoud pak

15

• Platen
• 590 x 790 mm
• 6,99 m2

Dikte 6,5 mm
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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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Scan de QR-Code voor
de leginstructie van
Paladin® 7 mm!

