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 Timberbase plus 1,5mm 

    

    

Timberbase Plus is vervaardigd uit een combinatie van latex en mineralen gelamineerd met een antislip non-woven en 
een polyethyleen vochtscherm. Timberbase Plus is geschikt voor particulier en projectmatig gebruik van zowel klik-pvc, 
composiet als laminaat en houten vloeren. 
 
 
•  Zeer hoge drukweerstand tegen verticale belasting van de klik verbinding 

•  Antislip laag tegen horizontale belasting van de klikverbinding 

•  Verbetert de akoestiek van de vloer 

•  Reduceert sterk het contactgeluid 

•  Geen storend materiaal geheugen, blijft liggen tijdens installatie 

•  Uitermate geschikt voor vloerverwarming en koeling 

 

 

 
 

Legmethode : 
 
Legrichting : 

Zwevende installatie met vochtscherm naar beneden. Tape de naden af. 
 
Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het 
ondertapijt en de bovenvloer samen vallen. 
 

Algemene bouwinpectie 
vergunning: 
 
Quietroom® label: 
 

 
Toelatingsnummer Z-158.10-159 geldig tot 11-03-2020 
 
Registratie nummer: 201782112 

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

Afmeting: 18,75 m x 0,8 m = ± 15m² 

Gewicht: 1200 gr/m² / ± 120 gr/m² (15,5 kg/per rol) – maximum tolerantie 10% 

Densiteit: 800 kg/m³ / ± 80 kg – maximum tolerantie 10% 

Materiaal: Bovenlaag : PP Non-woven met antislip impregnering 

 Middenlaag : 
Onderlaag : 

Combinatie van latex/mineralen  
Polyethyleen damp/-vochtscherm  
 

Verpakking: Materiaal : Verpakt in recyclebaar LDPE folie zak met inlegvel. 
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Timberbase plus 1,5mm 

  

  

Technische gegevens:  

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

: Class PC1 -1 ≥ mm < 2 
 
: Class CS2 – CS > 200kPa 

Rolwiel belasting 
(Test method: EN 985) 
 

: Gepasseerd 

Contactgeluidisolatie 
(Test method: NA) 
 

: ΔLw = 19dB   combinatie met 8mm uniclick laminaat 
: ΔLw = 20db   combinatie met 5,5 mm click pvc 

Warmteweerstand 
(Test method: NA) 
 

: 0,26 Togs  -  0,026m2 K/W 

Brandvertraging 
(Test methode: EN ISO 9239-1:2010) 
 

: Bfl-S1 (Timberbase Plus 1,5mm & Kalina Click 4,1mm) 

ASTM radial panel test 
(Test methode: ASTM E 648-06) 
 
Russian requirements on fire safety 
(Test methode: FZ-123) 
 

: NA 
 
 
: NA 

 

 
  

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 of parket-/laminaat 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 vochtscherm naar beneden. Tape de naden af.  
•  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, zowel pvc als hout zullen altijd in beweging blijven.  
•  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 vaaor schade en/of claims voortvloeiend uit 
niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverandcier raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 

        


