Marathon DUAL® 6 mm underlagsplader
Anvendelse under:					
Vinyl, laminat, parket, tæpper					

Teknisk information
Varenummer

Størrelse

1 pakke

1 palle

Salgsenhed

560 x 790 x 6 mm

12 bund /12 top

24 pakker/

1 palle

		

5,31 m²

401050

127,416 m²		

Tykkelse/Tolerance
Mål / Tolerance:
Råmateriale:

61 +-0,2
560 x 790 / +-1
Nåletræ og hårdttræ

Vægt (kg/m3)

240

Beskrivelse					
Farve
Dual®

Marathon
er et todelt undergulv, som består af en MDF plade som topplade og en træfiber
termoplade som bundplade. MDF toppladen overlapper
samlingerne i bundpladerne, og skaber dermed et perfekt jævnt undergulv næsten uden synlige
samlinger.
Kan udjævne niveau forskelle på op til 2 mm.
Marathon Dual® modvirker trykmærker fra stoleben, skohæle og andre objekter. Gulvbelægningen bliver dermed ikke ødelagt af permanente trykmærker, som det ofte er tilfældet med blødere
underlag under vinylgulve.

Natur/Grøn

Lyddæmpende egenskaber i henhold til
den europæiske standard NEN-EN-BSISO140-8/717-2 (NPR 5079 og BRL 2003)
og i kombination med 3 mm vinyl,opnåes
en reduktion på
23 dBΔLw/11dBΔLlin
og i kombination med 3 mm
selvklæbende vinyl fliser opnås
en reduktion på
22 dBΔLw/11dBΔLlin
Bøje styrke, kg/cm2

18

Marathon Dual® er ikke egnet til at lime belægning på og må ikke bruges hvor der anvendes
skrivebordsstole med hjul.

Brandklasse, DIN 4102

Marathon Dual® er blevet testet for sin lyddæmpende egenskaber og i kombination med
3 mm vinyl, opnås en reduktion på 23 dB Lw/11 dB Llin i henhold til den europæiske standard
NEN-EN-BS-ISO 140-8 / 717-2 (NPR 5079 og BRL 2003).

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%)

Lyddæmpningen blev opnået på et betongulv med spartling*.
*Ved flydespartling er støjdæmpningen af topbelægningen altid afhængig af spartelmassens
lyddæmpende egenskaber.
•
•
•
•
•
•

Jævn overflade
Modvirker trykmærker
100% naturprodukt
Varmeisolerende
Trinlydsdæmpende
Kan anvendes under
selvklæbende vinyl fliser

Dfl - s1

Fugt (%)

4-10

Udvidelse, max. (%)

45
25

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)

0.085

Formaldehyd grad

E–1

Pakning
Pallehøjde
Pallemål (lxbxh mm)
Pallevægt
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1,1 m inkl. palle
1120 x 790 x 150
410 kg

Underlagsplader - Side
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