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PES Felt 1,5 / 3 / 5mm 

    

    

Antislip PES vilt is vervaardigd uit 100% polyester met acrylaat antislip lijm voor industriële toepassingen onder 
karpetten. 
 

•    Krimpvrij, blijvend antislip, vloerverwarming geschikt 

•    Bevat geen weekmakers / 100% recyclebaar 

•    Volume karpetten / festonneren 

•    Productie op bestelling 

 

 

 

 
 

Legmethode : 
 
Legrichting : 

Bevestiging door middel van verlijming tegen de rug van het tapijt of karpet. 
  
NA 
 

Algemene bouwinspectie 
vergunning : 
 

 
NA 

Dikte : 1,5 mm / ± 0,15 mm – 3 mm / ± 0,3 mm – 5 mm / ± 0,5 mm - maximum tolerantie 10% 

Afmeting rol: 
 
 

 

1,5mm   : 300m x 3m = 900m² 
3mm      : 160m x 3m = 480m² 
5mm      : 100m x 3m = 300m² 
 

Gewicht : 1,5mm   : 0,127 gr/m²  
3mm      : 0,360 gr/m² 
5mm      : 0,620 gr/m² 

  

Materiaal : Bovenlaag: Polyester non-woven vlies   

   

Verpakking : Materiaal : LDPE folie met kartonnen koker van 110mm Ø 
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PES Felt 1,5 / 3 / 5mm 

  

  

Technische gegevens:  

Egaliserend vermogen 
Bij puntbelasting in mm 
 

: NA 

 

Drukvastheid 
(Test methode: EN 826 + Annex a) 
 

: NA 

Rolstoelbelasting 
(Test methode: EN 985) 
 

: NA     

Contactgeluidisolatie  
(Test methode: NA) 
 

: NA 

Warmteweerstand 
(Test method: NA) 
 

: 0,60 togs  -  0,06m2 K/W  

Brandvertraging 
(Test methode: EN ISO 9239-1) 
 

: NA 

 

ASTM radial panel test 
(Test methode: ASTM E 648-06) 
 

: NA 

Russian requirements on fire safety 
(Test methode: FZ-123) 
 

: NA 

 

 

Installatie advies:  

•   Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.  

•   Voor het op maat snijden van Antislip PES Vilt adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.  

•   Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestandsdelen na deze behandeling  
    achterblijven op de vloer. De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Anti-slip PES Felt ondertapijt wordt geïnstalleerd.    
 
 

Onderhoudsadvies: 

•   Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen  
     namelijk de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag  
     polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.  

•   De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het karpet een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan  
     de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen.  

•   Anti-slip PES Felt is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.  

•   Anti-slip PES Felt is niet machine wasbaar, alleen met de handwas op maximaal 30ºC.  

•   Anti-slip PES Felt mag niet in de wasdroger.  

•   Anti-slip PES Felt mag niet gestreken worden. 
 

Belangrijk: 

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit 
niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen. 

 

 

 

                                                                         


