
 
  

Contactgeluid reducerende 
ondervloer voor lamelparket 
en 2-laags lamelplank

• Groot egaliserend vermogen•  Reduceert uitstekend het  
 loopgeluid in de ruimte zelf

• Warmte isolerend
• Voorzien van speciale VVP-laag• 100% natuurproduct

Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer met 

egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaatsen 

van lamelparket, 2-laags lamelplank en click laminaat.

Soundkiller® is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er 

geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens 

het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm uit. 

Soundkiller® is zeer stabiel en reduceert uitstekend het 

loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkiller® draagt het NSG 

keurmerk. 

 
*  Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedek-

king altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dek-
vloer. Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend.
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Productspecificaties

Technische specificaties
Artikelnummer 135.100

Dikte / Tolerantie (mm) 15 / ± 0,2

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1) 590 x 860 / ±1

Grondstof(fen) combinaties Naald- en loofhout 
 Papier

Densiteit (kg / m3) 240

Kleur Naturel

Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010  
belast met 23 kg / m² 
in combinatie met 15 mm 2 laags lamelplank 10 dB ΔLlin / 21 dB ΔLw

in combinatie met 9 mm click laminaat 11 dB ΔLlin / 22 dB ΔLw 

in combinatie met 15 mm lamelparket 10 dB ΔLlin / 21 dB ΔLw  

Buigsterkte (kg / cm2) 18

Brandklasse EN 13501: 2007 Ffl

Vochtigheidsgehalte (%) 7 - 10

Wateropname na 2 uur, max. (%) 50

Diktezwelling, max. (%) 10

Rm waarde [m2 .K/W] 0,306

Formaldehydeklasse E-1

Verpakking
Leginstructie Aanwezig

Pakinhoud 8 platen / 4,06 m2

Palletinhoud 30 pakken / 121,77 m2

Palletafmeting (lxbxh mm) 1200 x 860 x 2000

Palletgewicht 492 kg

Toepassing
Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank.

8
• platen
• 590 x 860 mm
• 4,06 m2

Dikte 15 mm

Inhoud pak

Scan de QR-Code 
voor de leginstructie 
van Soundkiller®!
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