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SoundEX 22® is een contactgeluid reducerende ondervloer

slechts 11 mm, zich als de ideale ondervloer voor zwevend

speciaal voor het zwevend installeren van massieve houten

installeren van massief parket en zorgt het tevens voor een

planken vanaf 20 mm dikte. Een revolutionair ondervloer-

langere levensduur.

systeem, welke zelfs “de dikste plank tot bedaren brengt”!
SoundEX 22® behaalt in combinatie met 20 mm massief parket
SoundEX 22® is samengesteld uit een speciaal voor zijn doel

een contactgeluid reductie van 10 dB ∆Llin en draagt het NSG

vervaardigd softboard (9 mm) in combinatie met een van

keurmerk.

aluminium voorziene PE schuimlaag (2 mm). Deze opbouw
waarborgt eveneens de hoge mate van thermische isolatie en
zorgt voor een uitstekend egaliserend vermogen. Met dit alles
profileert SoundEX 22® met een geringe opbouwhoogte van

* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking
altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer. Op
houten constructievloeren is de geluid-reductie afwijkend.

Brengt de dikste plank tot bedaren

Productspecificaties
Technische gegevens
Artikelnummer

123.000

Dikte / Tolerantie (mm)

11 / ± 0.5

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1)

590 x 860 / ± 1

Grondstof(fen) combinaties

Softboard uit naaldhout,
Polyester-schuim voorzien
van aluminium film

Densiteit (kg / m3)

240

Kleur

Naturel / Zilver

Contactgeluidreductie volgens
ISO-EN-10140-3:2010 belast met 23 kg / m²

10 dB ΔLW / 21 dB ΔLlin

Buigsterkte, kg/cm2

15

Brandklasse, EN 13501:2007

Ffl - s1

Vochtigheidsgehalte (%)

3 - 10

Wateropname na 2 uur, maximaal (%)

50

Diktezwelling, maximaal (%)

10

Rm waarde [m2 .K/W]

0,22

Formaldehydegehalte

E-1

Verpakking
Leginstruktie

Aanwezig

Pakinhoud

12 platen / 6,09 m2

Palletinhoud

28 pak / 170,52 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)

860 x 1200 x 2250

Palletgewicht

540 kg

12
Inhoud pak

• platen
• 590 x 860 mm
• 6,09 m2

Geluidsreducerende ondervloer voor massief parket vanaf 20 mm.

Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van SoundEX 22®!

Dikte 11 mm
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