
GEFION PROfiler A/S – Silkeborg – Tlf. 86 81 11 01 – Fax 86 81 24 84 – www.gefionprofiler.dk – kontakt@gefionprofiler.dk Underlagsplader - Side  20

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 10+-0,2 

Mål / Tolerance:  600 x 1200 / +-1,5 

Råmateriale: MDF, PE-skum 

Vægt (kg/m3) 585 

Farve Natur/Grøn 

Støjreducering iflg. NEN-BS-EN-ISO 

140-8/717-2(NPR 50+79): 

ved brug af 2 mm Linoleum 22 dB/11dB

ved brug af 3 mm Vinyl 22 dB/11dB

Bøje styrke, kg/cm2 >40

Brandsikringsklasse, DIN 4102 Dfls1 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 24 timer (%) <40 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0.081 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 0,99 m 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 150 

Pallevægt 780 kg

Jumpax® HD 10 mm - Ekstra stærk 
undergulvsplade til alle fuldklæbede belægninger og løst lagt vinyl 
 
Anvendelse under:    

Linoleum, Laminat, Parket, Tæpper, Fuldklæbede tæpper, Selvkl. vinylfliser, Vinyl.   

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401070 600 x 1200 x 10 mm 4 top/4 bund 42 pakker/ 1 palle   

  2,88 m² 138,24 m²  

Beskrivelse     
 
Jumpax® HD er specielt udviklet til anvendelse hvor gulvet skal holde til tung belastning. Det 
gælder både statisk i form at f.eks. tunge reoler samt dynamisk i form af f.eks. gaffeltruck.
Dobbelt undergulvssystem der udjævner gulvet uden spartling. Specielt udviklet til linoleum, kork, 
Amtico og vinyl, men kan anvendes til de fleste typer gulv. Der kan limes direkte på pladerne. Ved 
anvendelse af Jumpax undgår man at bruge tid på spartling, priming og tørring af gulve inden 
selve belægningen kan monteres. Belægningen kan monteres straks efter at pladerne er lagt, 
hvilket i de fleste tilfælde sparer tid. Ydermere får man et helt perfekt plant undergulv, som den 
smukke gulvbelægning fortjener. Det gamle undergulv kan samtidig bevares, da det ikke bliver 
ødelagt af spartling.
Jumpax® HD monteres stort set støvfrit. Dæmper trinlyd effektivt.
 

•	 Høj	lydreduktion																																																											

•	 Perfekt	udligningsevne	giver	et	flot	resultat

•		 Direkte	anvendelig	på	trægulve

•	 Lydabsorberer	21	dB	Lw,	sammen	med	vinyl	og	linoleum

•	 Varmeisolerer

•	 Tid	og	penge	besparende


