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Omschrijving                                 : Carpet Stop is een antislip ondertapijt geproduceerd uit latex geïmpregneerd naaldvilt 
en toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk en PVC . Het licht 
gewicht antislip ondertapijt creëert een betrouwbare vaste basis voor onder elk karpet. 
Carpet Stop bevat geen weekmakers en draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe 
en comfort van het karpet. Carpet Stop is geschikt voor huishoudelijk gebruik. 
 

 Licht in gewicht en makkelijk te installeren 
 Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer 
 Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het karpet  
 Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recycleerbaar 
 Uitermate geschikt voor vloerverwarming 

  
Legmethode        : Carpet Stop installeren onder het karpet. Zorg ervoor dat Carpet Stop rondom minimaal 

50mm kleiner is dan de rug van het karpet. 
  
Dikte         : 2 mm / ± 0,1mm 
  
Afmeting rol : 40 m x 1 m = ± 40 m² /14 rollen per pallet 
 : 40 m x 2 m = ± 80 m² / 7 rollen per pallet 
   
Afmeting speciale maten : 60 cm x 130 cm (27,30 m2) / 35 stuks per doos 
 : 130 cm x 190 cm (34,58 m2) / 14 stuks per doos 
 : 160 cm x 230 cm (36,8 m2) / 10 stuks per doos 
 : 190 cm x 290 cm (38,57 m2) / 7 stuks per doos 
 : 240 cm x 340 cm (40,80m2) / 5 stuks per doos 
   
Gewicht per eenheid : 150 gram/m² / ± 15 gr/m²  
  
Materiaal   : Polyester non-woven vlies met latex antislip impregnering 
   
  
Verpakking : Transparant LDPE-folie met inlegvel 
   
Technische gegevens       :  
  
 Veerkracht : GGooeedd 
 (Test methode: NA)                             
    

 Anti-slip werking : ZZeeeerr  ggooeedd           
 (Test methode:  NA)   
    

 Bescherming karpet : GGooeedd           
 (Test methode:  NA )   
    

 Vloerverwarming : GGeesscchhiikktt            
 (Test methode:  NA)   
    

Installatie advies: 
 Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.  
 Voor het op maat snijden van Carpet Stop adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar. 
 Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestandsdelen na deze behandeling achterblijven op de vloer.    

De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Carpet Stop ondertapijt wordt geïnstalleerd. 

Onderhoudsadvies: 
 Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de 

onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht 
hecht.  

 De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het karpet een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan de vloer verkleuren. 
Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen. 

 Carpet Stop is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.  
 Carpet Stop is niet machine wasbaar, alleen met de handwas op maximaal 30 graden Celsius. 
 Carpet Stop mag niet in de wasdroger. 
 Carpet Stop mag niet gestreken worden. 

 

 

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd 
uw leverancier raadplegen. 
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