
 
  

• Contactgeluid reducerende 
 oplossing

• Stabiele ondervloer• Geschikt voor PVC click, PVC 
 zelfklevend en PVC verlijmd

 en tapijttegels• Voor huishoudelijk gebruik

Marathon Premium® is een snel te leggen ondervloer-

systeem dat zorgt voor een super vlakke ondergrond waar-

op direct PVC verlijmd kan worden. Marathon Premium® is 

een droge egalisatie voor zowel houten draagvloeren en 

harde steenachtige ondergronden. Het ondervloersysteem 

is ook een uitstekend geschikte ondergrond voor alle soor-

ten klik PVC, zelfklevende PVC en tapijt tegels.

Het systeem bestaat uit een onder- en bovenplaat die beide 

voorzien zijn van een speciale interactieve lijm. De platen zijn 

zeer eenvoudig te plaatsen volgens de bijgeleverde legin-

structie. Hierdoor ontstaat er een super vlakke ondergrond 

om uw vloerbedekking op te leggen.

 

Marathon Premium® is ook zeer geschikt voor appartemen-

ten. Marathon Premium® behaalt is combinatie met PVC  

verlijmd, PVC zelfklevend en met cushion vinyl de 10 dB  

contactgeluidreductie norm volgens de NSG norm. Marathon 

Premium® draagt het NSG keurmerk.

 

Deze verbetering* werd verkregen op een betonvloer met 

aangehechte dekvloer.

*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende 
dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd 
afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Contactgeluid reducerende 
en egaliserende ondervloer 
voor o.a. verend vinyl 
en PVC

PREMIUMPREMIUM
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Productspecificaties

10/10
• 10 onder- en 10 bovenplaten
• 560 x 790 mm
• 4,42 m2

Dikte 8 mm

Inhoud pak

Technische gegevens
Artikelnummer 160.200

Dikte /  tolerantie (mm) 8 +/- 0,2

Formaat (mm) / toleranties  (mm/ m1) 560 x 790 +/- 1

Grondstoffen Naald- en loofhout / MDF

Kleur Naturel / groen

Brandklasse (EN 13501-1) Dfl-s1

Densiteit (kg/m³) 528 

Gewicht per m² (kg) 4,22

R waarde (m².K/W) 0,13

Compressive Strenght (CS waarde) 393 kPa     

Contactgeluidreductie volgens
ISO-10140-3:2010 
In combinatie met: 
3 mm verend vinyl 12 dB ∆Llin / 23 dB ∆Lw

10 mm tapijttegel 21 dB ∆Llin / 34 dB ∆Lw 
3 mm zelfklevende PVC 10 dB ∆Llin / 21 dB ∆Lw 
3 mm PVC gelijmd 10 dB ∆Llin / 21 dB ∆Lw 

Vochtigheidsgehalte (%) 4-10

Zwelling na vochtopname, max (25%) 25

Wateropname na 2 uur, max (%) 45

Formaldehydegehalte E1

Verpakking
Leginstructie Aanwezig

Pakinhoud 10 onder- & 10 boven-
 platen = 4,42 m²

Palletinhoud 24 pakken = 106,17 m² 

Palletafname (lxbxh mm) 1130 x 800 x 1000

Palletgewicht 475 kg 

Toepassing
Egaliserende en contactgeluid reducerende ondervloer voor PVC 
zelfklevend, PVC verlijmd en Cushion vinyl. Ook geschikt als 
egaliserende basis onder click PVC en tapijttegels.
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Scan de QR-Code 
voor de leginstructie 
van Marathon Premium®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.


