
Technische gegevens
Basis: latexschuim op polyester dra-
ger
Kleur: lichtgroen
Materiaaldikte: ca. 4 mm
Baanbreedte: 2 m
Baanlengte: 20 m
Rol gewicht ca. 60 kg
Oppervlakte gewicht: ca. 1,5 kg/m²
Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand
0,071 m² K/W
Warmtegeleiding: 0,062 W/mK
Contactgeluidsisolatieverbetering
volgens ISO 10140:
-4 mm 25 db

Producteigenschappen
met testrapport
Door het Duitse Instituut voor Bouw-
techniek (DIBt.) emissiegetest bouw-
product. Toelatings-nr.:
Z-158.10-215
EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
neutrale geur
voor vloeren
hechtvriendelijk oppervlak
eenvoudig en snel te verwerken
bij lichte belasting los te leggen
warmte-isolerend
dimensiestabiel
geschikt op vloerverwarming
bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
bij verlijming op de ondergrond
reinigingsbestendig
wezenlijke verbetering van
contactgeluidsisolatie
hoog loopcomfort
gering oppervlaktegewicht

Toepassingsgebied
SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE is een
hoogwaardige latexschuimmat ter
verbetering van contactgeluids- en
warmte-isolatie onder vormvaste:
textiele vloerbekledingen
PVC- en CV-vloerbekledingen

op:
oude en nieuwe bekledingslagen zo-
als bv. PVC-, linoleum, parket, laminaat,
kurk, rubber, natuursteen en tegels
vlakke zuigende en niet-zuigende
ondergronden binnen

Eisen aan de ondergrond
Bij losse toepassing:
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.

De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Bij verlijming:
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.
Scheidings- en sintellagen e.d. op ge-
schikte mechanische manier bv. door
schuren, stralen of frezen verwijderen.
Bestaande bekledingen moeten vast
liggen, grondig gereinigd, geschuurd
en evt. van een weekmakerisolatie (bv.
SCHÖNOX FS) worden voorzien.
Vaste vlakke lijmondergronden met
doelgerichte, aangepaste zuigkracht
worden middels SCHÖNOX-egaliseer-
middelen verkregen (zie gebruiksover-
zicht)
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE kan
los gelegd of met een geschikte disper-
sielijm op de ondergrond geplakt wor-
den.
Let op voldoende acclimatisering van
de mat en de bekleding.
Bij stoelrollenbelasting moet de SCHÖ-
NOX KOMFORTUNTERLAGE volvlakkig
worden verlijmd.
Bij het verlijmen van PVC-vloerbekle-
dingen op een los gelegde SCHÖNOX
KOMFORTUNTERLAGE mag de te bekle-
den ruimte niet groter dan 70 m² zijn.
SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE al-
leen in ontspannen toestand op maat
snijden.
SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE met
de schuimrug naar beneden op de on-
dergrond aanbrengen.

| www.schoenox.nl |

Productdatablad

SCHÖNOX® KOMFORTUNTERLAGE
Zeer emissie-arme comfortlaag
ter verbetering van contactgeluidsisolatie en wooncomfort in nieuwbouw en renovatie, binnen. Emissie
getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
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De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-

schriften moeten in acht genomen worden. De er-

kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-

liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-

gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-

gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de

bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-

werking hebben. Met de uitgave van dit productda-

tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.

SCHÖNOX® KOMFORTUNTERLAGE
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Dematmoet baan aan baan, onder een
hoek van 90° t.o.v. de latere vloerbe-
kledingsrichting worden gelegd.
De SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE
volvlakkig en naadloos op de onder-
grond verlijmen. Goed aanwrijven of
aanwalsen.
Wij adviseren een verlijmingmet SCHÖ-
NOX EMICLASSIC.
Voor het verlijmen van geschikte vloer-
bekleding op de SCHÖNOX KOMFOR-
TUNTERLAGE adviseren wij SCHÖNOX
EMICLASSIC. Let op een voldoende af-
luchttijd.
Bij toepassing op oude vloerbekledin-
gen, zoals keramische tegels of parket,
is het mogelijk dat bij intensief gebruik
doortekening voorkomt.

Verpakking
20 meter rol

Opslag
SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE koel,
droog en staande opslaan.

Milieu
Materiaalresten en verbindingen tus-
sen bekleding en SCHÖNOX KOMFOR-
TUNTERLAGE moeten als bouwplaats-
afval worden afgevoerd.

EMICODE
EC 1: zeer emissie-arm

Advies
De stoelrollenbelastbaarheid en het
indrukgedrag van het oppervlak kan
in combinatie met de SCHÖNOX KOM-
FORTUNTERLAGE veranderen. De voor-
schriften van de fabrikant moeten in
acht worden genomen.
Let op de productdatabladen van aan-
vullende producten. In geval van twijfel
adviseren wij nadere informaties van
de fabrikant in te winnen.
Bij het verlijmen van naaldviltbekledin-
gen met hoge zelfspanning kunnen in
de beginfase welvingen aan de kop-
kanten en aan de langsnaden ontstaan.
Dit verschijnsel verdwijnt bij de accli-
matisering van de constructie na een
paar weken. I.v.m. de krimp-/uitz

Bij het verwijderen van bekledingsla-
gen wordt de SCHÖNOX KOMFORTUN-
TERLAGE beschadigd.
Het BEB-(Bundesverband Estrich und
Belag) merkblad betr. "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergründen; Ver-
legen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Be-
heizte und unbeheizte Fußbodenkonst-
ruktionen" moet in acht worden geno-
men.


