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 KOMBIfloor 17 mm - 62105 

    

    

KOMBIfloor is een systeemvloer voor de renovatie van slechte basisvloeren. KOMBIfloor isoleert en stabiliseert en is 
dankzij messing en groefverbinding makkelijk te leggen. KOMBIfloor is geschikt voor huishoudelijke en projectmatige 
toepassingen. Door zijn afmeting van 120 cm x 60 cm eenvoudig te hanteren. 
  

• Renovatie van slechte basisvloeren 

• Egaliseert oneffenheden maximaal 

• Direct belastbaar na installatie 

• Zeer hoge geluiddemping 

• Maximale stabiliteit 

 

 

 

 

Legmethode : KOMBIfloor is een ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel 
van een messing en groefverbinding. Met de 12 mm vochtbestendige V313 
spaanplaat naar boven plaatsen. 

  

Dikte: 17 mm 

Afmeting: 1200 mm x 600 mm ± 1,5 mm/m – max. tolerantie 10% 

Gewicht per eenheid: 6400 gram/m² / ± 640 gr/m² - max. tolerantie 10% 

Densiteit: 600 kg/m³ / ± 60 kg – max. tolerantie 10% 

Materiaal: Bovenlaag : 
Onderlaag : 

12 mm vochtbestendige V313 spaanplaat 
5 mm XPS schuim 

 
Verpakking: 

 
Materiaal : 

 
Vervaardigd uit recyclebaar LDPE folie met leginstructie 
 

 Pak inhoud : 3 platen / 2.16 m² 

 Pallet inhoud : 40 pakken / 86,40 m² 

 Pallet afmeting : 1200 x 1200 x 1230 – (L x B x H in mm) 

 Pallet gewicht : 802,40 kg  
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KOMBIfloor  17 mm - 62105 

  

  

Technische gegevens:  

Buigsterkte 
(Test methode: EN 310) 

 

: 18 N/mm² 

Rolstoelstoelbelasting 
(Test methode: EN 985) 

 

: Geschikt 

Contactgeluidisolatie 
(Test methode: NEN-EN ISO 717-2) 

 

: ΔLlin = 8 dB; ΔLw = 19 dB 

Egaliserend vermogen 
(Test methode: NA) 

 

: Zeer goed 

Warmte weerstand 
(test methode: ISO 8302) 
 

: 0,25 m²K/W 

Brandklasse 
(Test methode: EN 13501-1) 

 

: NA 

Formaldehyde 
(Test methode: EN 120) 

: E-1 

 

Legvoorschriften:  

                 •  KOMBIfloor altijd 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd. 
                 •  De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C. 
                 •  KOMBIfloor is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. 
                 •  Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150 μm. Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. 
                     De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt. 
                 •  Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Kombifloor op: www.estillon.com  
                 •  KOMBIfloor wordt zwevend gelegd in halfsteensverband. Verlijm de platen in messing en groef met een PVAC houtlijm. En klop deze aan. 
               •  Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken.   

                    (per meter 1 mm afstand, maar minimaal 10 mm ruimte houden). 
                 •  Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt. 
                 •  Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoog te verschillen. 

                                   

 

 

Belangrijk: 

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. 
 
 
 
 

     


