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1. ALGEMEEN

Voor het leggen van Jumpax® HD raadpleeg altijd de leginstructie 

welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax® HD is 

nagenoeg doortekeningsvrij. 

2. VLOERVERWARMING 

In het geval van een vloerverwarming dient men een PE-folie te 

gebruiken met een dikte van 200 µ. Het vloerverwarmingssysteem 

dient uitgeschakeld en volledig afgekoeld te zijn, vóór en tijdens 

het aanbrengen van Jumpax® HD. De ondervloer mag niet warmer 

worden dan 28°C. In het geval dat de vloerbedekking op Jumpax® 

HD wordt verlijmd, mag het verwarmingssysteem pas dan weer 

opgestart worden nadat de lijm volledig is afgebonden (uitgehard). 

De temperatuur wordt stapsgewijs opgevoerd. Zie hiervoor de 

installatie instructies van het vloerverwarmingssysteem of vraag dit 

na bij de leverancier van de vloerverwarming. 

Bij toepassing onder tapijt dienen er onderlagen met een zo laag 

mogelijke warmteweerstand te worden toegepast, welke dan de 

maximaal voorgeschreven warmteweerstand van de complete 

opbouw niet mogen overschrijden.

De warmteweerstand inclusief ondervloer mag maximaal 0,15 

m².K/W. Bij vloerkoeling geldt een maximum van 0,10 m².K/W. (zie 

aanwijzingen vloerverwarmingsleverancier).

3. JUMPAX® HD EN NIET VERLIJMDE VLOERBEDEKKING

Niet verlijmde vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, 

lamelparket en alle andere kliksystemen op basis van HDF of WPC 

kern (hout en kunststofdrager), mogen zwevend op Jumpax® HD 

worden aangebracht.

4. JUMPAX® HD MET ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, 

vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden 

aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax® HD ondervloer 

altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de 

topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening 

zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt 

geplaatst, dient de aangebracht Jumpax® HD ondervloer vrij te zijn 

van stof. Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij 

uw lijmleverancier of onze website raadplegen: 

 www.unifloor.nl/lijmadviezen.

5. JUMPAX® HD EN PU VLOEREN

Jumpax® HD is niet geschikt voor PU vloeren.

7. JUMPAX® HD EN MASSIEF PARKET

Jumpax® HD is niet geschikt voor massief parket.

8. JUMPAX® HD EN MEERLAAGS EN PREFAB TAPIS (DIRECT 

VERLIJMD)

Jumpax® HD is niet geschikt voor meerlaags. 2-Laags tapis kan direct 

op Jumpax® HD worden verlijmd. Men dient altijd de naden van de 

ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel 

mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient de prefab tapis, 

t.o.v. de legrichting van de Jumpax® HD ondervloer, diagonaal te 

worden verlegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te 

gebruiken. Raadpleeg uw lijmleverancier.

9. JUMPAX® HD EN PLAVUIZEN

Jumpax® HD is niet geschikt voor plavuizen.

10. OVERIGE INSTRUCTIES:

Jumpax® HD binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken 

met PE-folie.  Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de 

onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller 

worden gebruikt. 

Indien lengte en/of breedte van de Jumpax® HD ondervloer groter is 

dan 10 meter, dan dient er 1 mm expansieruimte per extra meter te 

worden toegevoegd. De absolute lengte of breedte van de Jumpax®

HD ondervloer mag maximaal 12 meter bedragen.
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