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Superfloor® is samengesteld uit zuiver natuurlijk resthout van naaldbomen
en is daarmee totaal milieu-vriendelijk. Met zijn dichtheid van 260 kg /m3
is Superfloor® speciaal geschikt voor tapijt (en natuurlijk tapijttegels).
Superfloor® is één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren
op de markt. Al meer dan 20 jaar kent Superfloor® een enorme populariteit
binnen de verkoop programma’s van vele vooraanstaande nationale en
internationale groot- en detailhandelaren op het gebied van zachte
vloerbedekking.
Veelvuldig getest door de diverse erkende instituten, laat Superfloor® de
betrouwbare resultaten voor zich spreken: goede prestaties op het gebied van
akoestische en contactgeluidsreductie, hoog thermisch isolatievermogen, vochten schimmelwerende kwaliteit en een langere levensduur van het tapijt.
*O
 p houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de
contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Voelbaar beter, verlengt de levensduur van uw tapijt

Productspecificaties
Technische gegevens
Artikelnummer

110.000

Dikte / Tolerantie (mm)

7 / ± 0.3

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1)

590 x 860 / ± 1

Grondstof(fen) combinaties

Naaldhout

Densiteit (kg / m3)

260

Kleur

Groen

Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010
in combinatie met losgelegd tapijt

18 dB ∆Llin / 32 dB ∆Lw

in combinatie met verlijmd tapijt

20 dB ∆Llin / 33 dB ∆Lw

Buigsterkte, kg / cm2

18

Brandklasse, EN 13501:2007

Ffl - s1

Vochtigheidsgehalte, (%)

8 - 16

Wateropname na 2 uur, max. (%)

50

Diktezwelling, max. (%)

6

Rm waarde [m2 .K/W]

0,12

Formaldehydegehalte

E-1

Verpakking

Inhoud pak

Leginstructie

Aanwezig

Pakinhoud

20 platen / 10,15 m2

Palletinhoud

28 pak / 284,14 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)

1200 x 860 x 2000

Palletgewicht

520 kg

Toepassing
Tapijt en tapijttegels

20

• Platen
• 590 x 860 mm
• 10,15 m2

Dikte 7 mm
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