
Zeer stabiele ondervloer 
voor PVC clicken vloerverwarming

 

BlackFloor® is een zeer stabiele ondervloer speciaal voor PVC click. 

Dankzij een dikte van 1,0 mm is BlackFloor® ook zeer geschikt voor 

toepassing op traditionele vloerverwarming.

BlackFloor® is met een CS waarde van meer dan 400 kPa een zeer stabiele 

ondergrond voor PVC click.

BlackFloor® is voorzien van een antislip laag die voorkomt dat de PVC

click gaan schuiven. De ondervloer is geschikt voor alle soorten

PVC click dankzij de zeer stabiele PE schuimlaag.

- Uitstekende warmte overdracht
- Slechts 1 mm dik

- Zeer stabiel CS waarde van 400 kPa
- Voorzien van een antislip laag- Warmteweerstand van 0,019 m² K/W
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*  Op 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.



Technische gegegevens
Artikelnummer  157.500

Dikte / tolerantie (mm)  1,0 / ± 0,1

Breedte (cm)  100 cm

Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm1)  100 x 1500 / ± 1,0

Grondstoffen  Polyolefin foam met 

 antislip

Kleur  Zwart / Lichtgrijs

Densiteit (kg/m3)  300

Rm waarde (m² K/W)  0,019

Gewicht per m2 (kg) 250 gram

Brandklasse EN 13501-1  Efl-s1

Loopgeluid reductie (RWS)  < 20 Sone
(volgens EPLF working draft 021029-5 F1)

Compressive strenght  400 kPa
(indruk van 0,2 mm volgens de norm NEN EN 826)

Compressive creep  40 kPa
(volgens de norm EN 1606)

Dynamic load  > 1.000.000
(volgens de norm EN 13793)

Verpakking
Leginstructie   Aanwezig

Pakinhoud   15 m2 per rol

Palletinhoud   35 rollen = 525 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)  800 x 1200 x 1180

Palletgewicht   150 kg

Toepassing
Zeer stabiele ondervloer voor PVC click voor zwaarder huishoudelijk of 

project gebruik. Ook te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

Productspecificaties

Dikte 1 mm

Rol

Uw leverancier
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