
 

Pearls®Eco

Snel verwerkbare, droge egalisatie 

EcoPearls® bestaan uit natuurlijke materialen die makkelijk holle ruimtes of hoogteverschillen opvullen in 

draagvloeren. De houtspaanders worden ommanteld door cement. Hiermee behouden ze de voordelen van 

hout en hebben ze tevens de eigenschappen van steen. Dit maakt het materiaal duurzaam en uniek. Verder 

zijn EcoPearls® resistent tegen schimmel en ongedierte, en nagenoeg ongevoelig voor vocht.

Op houten draagvloeren dragen EcoPearls® bij aan de contactgeluidreducerende eigenschappen van de 

totale opbouw. Op EcoPearls® kunnen diverse Unifloor-ondervloeren worden aangebracht, waaronder 

Jumpax® Dual Original, Jumpax® HD en Jumpax® CP.

Egalisatiesysteem op natuurlijke basis
•  Contactgeluid- en thermisch  

isolerend
• Gemakkelijk en snel te verwerken

•  Nivelleert oneffenheden zoals  

leidingen of andere obstakels
• Direct beloopbaar, zakt niet na

•  Ecologisch verantwoord  
bouwmateriaal

Bekijk het instructiefilmpje op 

www.unifloor.nl/ecopearls

*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd 

afhankelijk van de contact-geluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Zak

Uw leverancier

50Liter

Productspecificaties

Pearls®Eco

35
EXTRA:
Emmer
EcoPearls® is nu ook in een  

praktische, hersluitbare emmer  

verkrijgbaar.

Technische gegevens
Artikelnummer zak 148.000

Artikelnummer emmer 148.500

 Spaangrootte 2 - 4 mm

 Grondstoffen Houtspaander

Kleur Steengrijs

Rm waarde (m2 K.W-1) per cm 0,13

 Warmtegeleidingscoëfficient (W/(m.K) 0,075

Densiteit (kg / m3) 370

Gewicht per m2 3,7 kg

Benodigde hoeveelheid bij 10 mm laagdikte ca. 10 l = 3,7 kg

Minimum opbouwhoogte 2 mm

Verpakking zak
Leginstructie Aanwezig

Zakinhoud 50 liter

Gewicht per zak 18,5 kg

Palletinhoud  33 zakken = 640 kg

Palletafmeting (lxbxh mm) 1200 x 800 x 2000

Toepassing
Opvullen van holle ruimtes en het opvullen van hoogteverschillen op 
houten draagconstructies en zandcement ondervloeren.

Leginstructie  Aanwezig

Emmerinhoud 35 liter

Gewicht per emmer ca. 13 kg

Palletinhoud  18 emmers =  

 ca. 235 kg

Palletafmeting  1200 x 800 x 2000 
(lxbxh mm) 

Liter

Unifloor Underlay Systems BV
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