
BIJLARD FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER  

 

  
 
 

PRODUCTOMSCHRIJVING  
Is een contactgeluid dempende ondervloer op basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat mengsel. 
 

TOEPASSING  
Het is geschikt als contactgeluiddempende onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag, het verbetert daardoor 

het loopcomfort. Toepassing als warmte-isolerende, contactgeluiddempende onderlaag: voor onder 
lamellenparket, laminaat en massief parket. Voor op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten 

plankenvloeren, spaanplaat. Voor op bestaande ondergronden zoals parket, keramische tegels, PVC- en 
linoleumvloerbedekkingen.  

De ondergrond dient te voldoen aan DIN 18365/18356 en dient vlak, droog, schoon, vrij van scheuren, druk- en 
trek vast te zijn. Eventueel voorbehandelen met FLOOR PU MULTI PRIMER.  
 

VERWERKING  
FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER dwars t.o.v. de lengterichting van de later te leggen vloerbedekking uitrollen 

en grof op maat snijden. De banen tot het midden terugslaan en de lijm met een spatel B1 gelijkmatig op de 
ondergrond uitsmeren.  Bij parketverlijmingen verlijmt men FLOOR AKOESTISCH ONDERLVOER met MS FLOOR.  

Men drukt de FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER  in de lijm laag en wrijft deze stevig in de lijm. De naden nauw 
aaneensluitend leggen. De 2de baanhelft op dezelfde wijze leggen. De gelegde banen nogmaals stevig 

aanwrijven om een volledige bevochtiging met lijm te verkrijgen.  
Bij het verlijmen van FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER dient men bij parketwerkzaamheden tussen de muur en 

de FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER een ruimte van ± 10 mm te behouden.  
 
EIGENSCHAPPEN 

Universeel toepasbaar in nieuwbouw en renovatie. Zeer goede contactgeluidreductie en warmte-isolatie. 
Verbetert het wooncomfort. Uitstekende verouderingsbestendigheid. Geringe opbouwhoogte. 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis   : polyurethaan/kurkrubber 
Dikte   : 3 mm.   

Afmeting   : 40 x 1 meter 
Geluidreductie  : 18 dB 

Kleur:   : zwart/bruin 
 
HOUDBAARHEID 

Koel, droog en rechtopstaand bewaren. 12 Maanden houdbaar.  
 
 

 

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoekingen en praktijkervaringen. In verband met 

de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het 

gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies. 
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