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Redupax® is al jaren lang de contactgeluid reducerende

Redupax® heeft een hoge mate van thermische isolatie en

ondervloer voor click laminaat.

een egaliserend vermogen tot maximaal 3 mm.

Redupax® is gemaakt van zuiver natuurlijk resthout en

Redupax® behaalt in combinatie met click laminaat een

is voorzien van een speciale VVP papier laag die ervoor

contactgeluidreductie van 10 dB ∆Llin

zorgt dat de platen makkelijk te snijden zijn.

Redupax® draagt het NSG keurmerk.

Vanwege de compacte samenstelling is Redupax® super

*O
 p 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.

stabiel en reduceert het bovendien uitstekend het
loopgeluid in de ruimte zelf.

Kortom, Redupax
is voor u de beste keus!

Productspecificaties
Technische gegevens
Artikelnummer

118.000

Dikte / Tolerantie (mm)

9 / ± 0,3

Maatvoering / Tolerantie (mm / m1)

590 x 860 / ± 1

Grondstoffen

Naald- en loof hout / papier

Densiteit (kg / m³)

260

Kleur

Naturel

Contactgeluidreductie volgens
ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg / m²
in combinatie met click laminaat
in combinatie met Ipocork-o-lock
in combinatie met Wood-o-floor

10 dB ΔLlin / 20 dB ΔLw
11 dB ΔLlin / 22 dB ΔLw
10 dB ΔLlin / 21 dB ΔLw

Buigsterkte (kg / cm²)

13

Brandklasse EN 13501: 2007

Efl

Vochtigheidsgehalte, (%)

6 - 12

Wateropname na 24 uur, max. (%)

50

Diktezwelling, max. (%)

6

Rm waarde (m² K/W)

0,147

Formaldehydegehalte

E-1

Verpakking

16
Inhoud pak

Aanwezig

Pakinhoud

16 platen / 8,12 m²

Palletinhoud

28 pakken / 227,32 m²

Palletafmeting (lxbxh mm)

1200 x 860 x 2250

Palletgewicht

460 kg		

Toepassing

• platen
• 590 x 860 mm
• 8,12 m2

Geluidsreducerend ondervloer voor clicklaminaat.

Dikte 9 mm

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