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 Solidbase Stick 1,2mm 

    

    

Solidbase Stick een ondervloer gemaakt van polyester met een hoge densiteit en een zelfklevende toplaag.  
Door zijn polyester drager is Solidbase zeer maatvast en kan dan ook verlegd worden in een serre. 
Solidbase Stick is geschikt voor gebruik onder PVC/LVT stroken bij huishoudelijk- en projectmatig gebruik.  
 

• Goede geluidsreductie onder PVC vloeren  

• Hoge drukweerstand 

• Hoge isolatie van contactgeluid 

• Vermindert loopgeluid 

 

 

 

 
 

Legmethode : 
 
 
Legrichting : 

Single stick installatie – zelfklevende laag naar boven met de naden strak tegen 
elkaar.  
 
Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de 
ondervloer en de bovenvloer samenvallen. 

 

Algemene bouwinpectie 
vergunning: 
 

Toelatingsnummer Z-158.10-156  

Dikte: 1,2 mm / ± 0,12 mm –  maximum tolerantie 10% 

Afmeting: 20m x 1m = ± 20m² 

Gewicht: 320 gr/m² / ± 32 gr/m² (6,4kg/roll)  maximum tolerantie 10% 

   
Materiaal: Bovenlaag: Zelfklevende toplaag voorzien van een beschermfolie 

 Onderlaag: Polyester garen 

Verpakking: Materiaal : gerecycleerde LDPE-folie (geen kern) met inlegvel. 
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Solidbase Stick 1,2mm 

  

  

Technische gegevens:  

Egaliserend vermogen 
 
Drukweerstand 
(Test method: EN 826 + Annex a) 
 

: Class PC1 -1 ≥ mm < 2 
 
: Class CS3 – CS > 400kPa 

Rolwiel belasting 
(Test method: EN 985) 
 

: gepasseerd 

Contactgeluidisolatie 
(Test method: NA) 
 

: ΔLw = 14dB  (2mm lvt) 

Warmteweerstand 
(Test method: NA) 
 

: 0,039m2 K/W 

Brandvertraging 
(Test methode: EN ISO 9239-1) 
 

: Efl 

restindruk 
(Test methode: EN ISO 24343-1:2012) 
 
 

: < 0.13mm 
 
 

 

 

 

Installatie advies:  

•  Laat de ondervloer net als de te installeren vloer altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt  
    gelegd.  
•  De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een pvc/lvt design vloer ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.  
•  Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.  
•  Zwevende installatie met zelfklevende laag naar boven.  
•  Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerders mes.  
•  Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen.  
•  Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen. 

                                     

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 leverandcier raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


