
• Tapis-bourgogne delen tot
16 cm breedte toepasbaar

• Contactgeluidreductie 
22 dB Lw / 10 dB Llin

volgens NEN-EN-ISO 
140-8/717-2: 1997 belast 
met ca. 23 kg per m2

• Uiterst stabiel

• Geheel zwevende constructie

• Groot egaliserend vermogen

De contactgeluidreducerende
ondervloer voor 9 mm
bourgogne delen

TS-Floor® voldoet aan de allerlaatste eisen voor wat betreft contactgeluidreductie
en mag dan ook een zeer welkome aanvulling genoemd worden in het assortiment
geluidsreducerende ondervloeren van Unifloor B.V.

T.a.v. de contactgeluidreducerende eigenschappen is het TNO Productlabel verleend
aan TS-Floor®.
Met een reductie van 22 dB ∆Lw / 10 dB ∆Llin volgens NEN-EN-ISO 717-2, belast met
ca. 23 kg. per m2, voldoet TS floor aan de allerlaatste normen. Deze verbetering werd
verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer*.
TS-Floor® is opgebouwd uit 4 mm cocosvlies, 5 mm softboard, 2 lagen 4 mm MDF met
een 9 mm multiplex tussenlaag. De afmeting 51,4 x 90 cm is eenvoudig te hanteren.
De plaat is voorzien van mes en groef om een solide verbinding te kunnen maken.
De ondervloer dient in een halfsteens verband onder een hoek van 45° op de legrichting
van het parket te worden aangebracht. De 9 mm bourgogne delen van maximaal 16 cm
breed worden door middel van een 2 componenten PU lijm en tapis nagels op deze
ondervloer aangebracht. Ons bindende advies is de tapis vloer te voorzien van een lak
afwerking.
TS-Floor® is een uiterst stabiele, zwevend te leggen ondervloer, waarop een degelijk stuk
vakwerk kan worden gemaakt. Maximaal 10 m1 in lengte of breedte aan te brengen zonder

dilataties. Afzonderlijke ruimtes dilateren, zowel in ondervloer als de tapis vloer.
*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd 
afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking 

altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.
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Tapis parket 9 mm 10 dB ∆Llin / 22 dB ∆LW 

TS-Floor®; Als kwaliteit en zekerheid wordt verlangd !



Een product van Unifloor Underlay systems BV
Munsterstraat 24, 7418 EV Deventer, T 0570-855533, F 0570 855544
I www.unifloor.nl, E info@unifloor.nl

• Ondervloerplaten
• 514 x 900 mm
• Pakinhoud 1.39 m2

Dikte 25 mm
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Technische specificaties
Artikelnummer 117500
Formaat (mm) 514 x 900 
Dikte (mm) 25
Gewicht (kg/paneel) 7,29
Gewicht (kg/m2) 15,76
Grondstof(fen) combinaties Cocosvlies, softboard, 
multiplex, mdf 
Afmeting / tolerantie (mm/m1) 1,5
Verbetering contactgeluidreductie
NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2 10 dB ∆Llin / 22 dB ∆Lw

TNO Rapport nr. DGT-RPT-040016
Kleur Naturel
Brandklasse, DIN 4102 B2
Vochtigheidsgehalte (%) 7 - 10
Vochtigheidsgehalte (%) 6-10%
Warmtedoorlaatweerstand: 
Rm (m2.K.W.-1) 0,68
Formaldehydeklasse E-1

Verpakking
Leginstructie In de verpakking
Inhoud per pak 3 Platen / 1,39 m2

Inhoud per pallet 26 Pakken / 36,08 m2

Palletafmeting (l.b.h.) 1110 x 940 x 1180 mm
Palletgewicht 570 kg
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Toepassing
Onder 9 mm tapis bourgogne-delen


