Parketmeester
master tussenvloeren
Meer isolatie en comfort voor “zwevende” vloeren,
parket- en planken vloeren, kurk- en laminaatvloeren.
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Parketmeester
master tussenvloeren
De Parketmeester heeft voor alle “zwevende” vloeren een specifieke tussenlaag.
Folie 0,20 mm
Een dampdichte low-density PE-folie. Voor het gebruik als vochtscherm onder “zwevende”
vloeren van zowel parket – planken – kurk of laminaat.
Overlappingen afplakken met Master Alu-tape.

Kleur: blauw
Dikte: 0,20 mm
Afmeting: 25 x 2 m
1 x gevouwen

Alu-Tape
Enkelzijdig zelfklevende PP gealumineerde tape. Voor het aftapen en dampdicht maken
van ondermeer Master Folie en Master Combi. Eenvoudig aan te brengen. Voor maximale
kleefkracht is stevig aandrukken met de hand of roller voldoende.

Kleur: zilver
Dikte: 0,028 mm
Breedte: 50 mm Rollengte: 50 m

Combi
Vochtscherm en vertakt PE-schuim in één.
Hoge chemische en mechanische bestendigheid. Uitstekend bestand tegen schimmels
en insecten. Verrot niet, waardoor alle eigenschappen zeer langdurig behouden blijven.
Redelijk uitvlakkend vermogen.

Kleur Foam: blauw
PE-folie naturel
0,20 mm
Totale Dikte: 3 mm
Afmeting: 30 x 1 m
Met overlap van 50 mm

Thermoheat
De Foamlaag is voorzien van perforaties waardoor de warmte snel naar boven trekt en zich
door de aluminium folie aan de bovenkant gelijkmatig verdeeld.
Bij uitstek geschikt voor “zwevende” vloeren op vloerverwarming
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Een milieuvriendelijke en composteerbare ondervloerplaat. Overbrugt
kleine scheuren en naadjes. Geeft extra koude- en warmte- isolatie.

Kleur: blauw

felt Royal.
Een milieuvriendelijke en composteerbare ondervloerplaat. Drukvast,
dankzij de hoge densiteit. Egaliseert kleine oneffenheden en verhoogt
het loopcomfort. Geeft extra koude- en warmte- isolatie.

Kleur: blauw
Dikte: 7 mm
Afmeting: 86 x 59 cm
20 stuks per pak
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Kleur: rood/grijs
Dikte: 1,2 mm vertakt PE-scuim
Afmeting: 15 x 1 m
ww: +- 0,014 m2 K/W

Dikte: 4 mm
Afmeting: 86 x 59 cm
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Kleur: blauw/beige
Sound Comfort.
Opbouw dikte: 8 mm
Uitstekende contactgeluidsreductie bij parket-, planken-, kurk of
laminaat tot 12 dB. Isoleert koude vloeren. Overbrugt kleine scheuren en Afmeting: 79 x 56 cm
10 stuks per pak
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Super Combifloor.
Een milieuvriendelijke ondervloerconstructie met een
uitmuntende contactgeluidreductie van maar liefst 12 dB.
Bij uitstek geschikt voor ambachtelijke parketvloeren in o.m. appartementen. Uitstekende loopeigenschappen.
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Kleur: blauw, groen, naturel
Samenstelling:
diverse geluidreducerende materialen
Totale Dikte: ca. 26 mm
Afmeting: 120 x 60 cm
3 stuks per pak

