
• Uiterst stabiel
• Groot egaliserend vermogen•  Contactgeluidreducerend •  Loopgeluid reducerend• Warmte isolerend

• 100% natuurproduct 

Loop- en contactgeluid
reducerende ondervloer
voor o.a. click fineer en
click laminaat

Redupax®+ is een contactgeluid reducerende ondervloer 

voor verschillende afwerkingen zoals click laminaat, click 

fineer, click linoleum, Coretec Click PVC en Meister DD 

300 Silent Touch. Naast deze eigenschappen reduceert 

Redupax®+ ook het loopgeluid in de ruimte zelf.

De ondervloer is opgebouwd uit een harde bovenplaat en 

een zachtere softboard onderzijde. Deze combinatie zorgt 

voor een zeer stabiele ondergrond die de beste bescherming 

geeft bij clicksystemen. Als gevolg zal de vloer dus niet 

“piepen of kraken” wanneer u er overheen loopt.

 

Redupax®+ behaalt tevens 10 dB ∆Llin en meer met meerdere 

vloerafwerkingen en draagt het NSG keurmerk. 

 
*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende 

dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd 
afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Redupax+ rekent af met geluidsoverlast!
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LUnifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer [NL]
T +31 (0)570 85 55 33 
I www.unifloor.nl
E info@unifloor.nl

Scan de QR-Code 
voor de leginstructie 
van Redupax+®!

facebook.com/unifloor.nl/

Productspecificaties

10  
• platen
• 590 x 790 mm
• 4,40 m2

Dikte 8 mm

Inhoud pak

Technische gegevens
Artikelnummer 185.000

Dikte / Tolerantie (mm) 8 / ± 0,15

Maatgeving / Tolerantie (mm / m1) 560 x 790 / ± 1

Grondstof(fen) combinaties Naald- en loofhout

Densiteit (kg / m3) 590

Kleur Naturel / Bruin

Geluidsreductie volgens ISO-10140-3:2010 
belast gemeten met 23 kg / m2 
in combinatie met clicklaminaat  10 dB ∆Llin / 21 dB ∆Lw

in combinatie met click fineer 10 dB ∆Llin / 21 dB ∆Lw

in combinatie met linoleum click 10 dB ∆Llin / 21 dB ∆Lw

in combinatie met Meister DD 300 Silent Touch 11 dB ∆Llin / 22 dB ∆Lw

in combinatie met Coretec PVC click 12 dB ∆Llin / 24 dB ∆Lw 

Buigsterkte (kg / cm2) 40

Brandklasse, EN 13501:2007 Ffl-s1

Restvocht (%) 7

Wateropname na 2 uur, max. (%) < 45

Diktezwelling, max. (%) < 25

Rm waarde (m2 K/W) 0,103

Formaldehydegehalte E-1

Verpakking
Leginstructie Aanwezig

Pakinhoud 10 platen / 4,40 m2

Palletinhoud 24 pakken / 105,6 m2

Palletafmeting (lxbxh mm) 1130 x 790 x 1180

Palletgewicht  475 kg

 

Toepassing
Geluidsreducerende ondervloer voor click laminaat, click fineerparket, 
click linoleum en Meister DD 300 Silent Touch.


