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Universal Stop 2,5mm 

    

    

Universal Stop is een antislip ondertapijt geproduceerd uit latex geïmpregneerd naaldvilt en toepasbaar op tapijt, 
parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk en PVC . Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een betrouwbare vaste 
basis voor onder elk karpet. Universal Stop draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het karpet. 
Universal Stop is geschikt voor huishoudelijk en project gebruik. 
 

•  Licht in gewicht en makkelijk te installeren 

•  Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer 

•  Laat geen residu na 

•  Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het karpet 

•  Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar 

•  Uitermate geschikt voor vloerverwarming 

 

 
 

Legmethode : 
 
 
 
 
 
Legrichting : 

Universal Stop installeren onder het karpet. Zorg ervoor dat Universal Stop rondom 
minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het karpet. Universal Stop onder tapijt 
rug: lichtgrijze zijde naar boven, zwarte zijde naar beneden.  
Universal Stop op laminaat: zwarte zijde naar beneden.  
Universal Stop op tapijt: lichtgrijze zijde naar beneden.  
 
NA 
 

Algemene bouwinspectie 
vergunning : 
 

 
NA 

Dikte : 2,5 mm / ± 0,25 mm – maximum tolerantie 10% 

Afmeting : 50m x 3m              = 150m² 
50m x 2,4m           = 120m² 
70cm x 190cm       = 19,95m²    
160cm x 230cm      = 25,76m²   
130cm x 190cm      = 19,76m²    
190cm x 290cm      = 27,55m²    

 

Gewicht : 240 gr/m² / ± 24 gr/m² –  maximum tolerantie 10% 

  

Materiaal : Bovenlaag: Polyester fleece met geïmpregneerd met latex (acryl op basis 
van lijm) 

   

Verpakking : Materiaal : Transparant LDPE met inlegvel 

    

                                    



 

                                                                                                                                              Versie 1.0    29/6/2018 

 

  

  

Universal Stop 2,5mm 

  

  

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:  

•   Installeer Universal Stop niet op een recent gecoate coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Universal Stop en de coating te      
     voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden. 
•   Zorg ervoor dat de ondergrond absoluut droog en vrij van gruis en stof is. 
•   Om de anti/slip ondervloer te knippen, raden we aan een schaar te gebruiken.                                     

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


