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 Egalfloor 4mm 

    

    

Egalfloor 4mm is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout. Egalfloor 4mm is geschikt voor zwevend plaatsen van 
parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik. 
 

• Eenvoudig en snel te leggen 

• Hoge indrukweerstand 

• Egaliseert oneffenheden, isoleert koude vloeren 

• Goede contactisolatie 

• Toepasbaar bij vloerverwarming 

 

 

 

 

 
 
Installatie methode : Instaleer zachtboard zwevend in halfsteens verband op een vochtscherm. 

Richting installatie methode: Installeer het zachtboard altijd haaks onder de bedekking.  

Algemene bouwinspectie 
vergunning: 

NA 

  

Dikte: 4 mm / ± 0.4 mm – maximum tolerance 10% 

Afmeting: 790mm x 590mm ± 2-5mm/m² 

Gewicht: 1000 gr/m² / ± 100 gr/m² –  maximale tolerantie 10% 

Densiteit: 250 kg/m³ / ± 25 kg –  maximale tolerantie 10% 

Materiaal: 100% houtvezels (naaldhout) zonder schadelijke toevoegingen 
 

Verpakking: Materiaal                        
Pak inhoud 
Pallet inhoud 
Pallet afmeting 
Pallet gewicht 

Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie  
15 platen / 6.99 m2 
32 pakken / 223.73 m² 
1200 x 800 x 1240 – h x w x h in mm 
265 kg 
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Egalfloor 4mm  

  

  

Technische informatie:  

Kleur 
 
Buigsterkte 
(Test methode: EN 310) 
 
Duurzaamheid / Dikte zwelling na 2h 
(Test methode : EN 317) 
 
vochtigheidsgehalte 
(Test methode : EN 322) 
 

: Groen 
 
: 1,2 N/mm2 

 
 
: 6% 
 
 
:± 6-12% 

Rolstoelbelasting 
(Test methode : EN 985) 

:Geschikt 

Contactgeluidisolatie 
(Test methode : NEN-EN ISO 140-8) 
 
Egaliserend vermogen 
(Test methode : NA)  
 

:18dB  ΔLw  
 
 
:Goed 

Warmteweerstand 
(Test methode : ISO 8302) 
 
Dampweerstand 
(Test methode :ISO 12572:2001) 
 

:0.071  m²K/W 
 
 
:Sd 0,02m 

Brandklasse 
(Test methode : EN 13501-1) 

: Efl 

Formaldehyde    
(Test methode : EN 120)                                                                

: E-1 
 

 

 

 

Installatie instructie:  

                 •  Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren waar het wordt gelegd. 
                 •  De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 C. 
                 •  Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en blijvend droog is. 
                 •  Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron.  
                 •  Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Leg langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een 

   ruimte vrij van ± 8-10mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.  
Tht•  To  
                                       

Belangrijk: 

De totale constructie moet ten alle tijden voorzien worden van een vochtscherm. Indien onder de houten draagvloer (kruipruimte) al een  
Vochtscherm ligt mag u onder Egalfloor 4mm geen vochtscherm gebruiken i.v.m. opsluiten van vocht. Uw kruipruimte dient altijd voldoende te 
worden geventileerd. 
 
Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet 
correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen. 
 
 

 

 


