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Vanuit economisch oogpunt is Supertrans® een uitstekende oplossing
voor verschillende soorten van vloerbedekkingen zoals tapijt,
tapijttegel, parket en laminaat.
Supertrans® is samengesteld uit 100% natuurlijk resthout. Supertrans® is
in zijn klasse van een uitstekende kwaliteit waarvan men zeker de
volgende niet onaanzienlijke prestaties mag verwachten: goed
egaliserend vermogen, goede geluidsreductie, goede thermische isolatie
en vocht- en schimmelwerend. Dit alles kan alleen maar leiden tot een
langere levensduur van de toegepaste vloerbedekking waaronder
Supertrans® verwerkt wordt.
* 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.

Niet belastend voor het milieu

Productspecificaties
Technische gegevens
Artikelnummer

113.000

Dikte / Tolerantie (mm)

7 / ± 0,5

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1)

590 x 860 / ± 2

Grondstof(fen) combinaties

Naaldhout

Densiteit (kg / m3)

260

Kleur

Groen

Buigsterkte kg / cm2

18

Brandklasse EN 13501: 2007

Ffl - s1

Vochtigheidsgehalte, (%)

7 - 10

Wateropname na 2 uur, max. (%)

50

Diktezwelling, max. (%)

10

Rm waarde (m2 K/W)

0,11

Formaldehydegehalte

E-1

Verpakking
Leginstructie

Aanwezig

Pakinhoud

20 platen / 10,15 m2

Palletinhoud

28 pakken / 284,14 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)

1200 x 860 x 2170

Palletgewicht

635 kg

Inhoud pak

20

Toepassing

• Platen
• 590 x 860 mm
• 10,15 m2

Tapijt, tapijttegels, parket en laminaat.

Dikte 7 mm
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