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Omschrijving                                 : Finifelt is een hoogwaardig zachtboard van bitumen naaldhout geschikt voor zwevend 
vinyl vloeren voor huishoudelijk gebruik.  
 

 Eenvoudig en snel te leggen 
 Hoge indrukweerstand 
 Egaliseert oneffenheden, isoleert koude vloeren 
 Goede contactisolatie 
 Verhoogd het loopcomfort van uw vinyl 
 Verlengt de levensduur van vinyl 

  
Legmethode        : Installeer zachtboard zwevend in halfsteens verband op een vochtscherm. 
  
Dikte         : 5 mm / ± 0,5 mm 
  
Afmeting : 800 mm x 570 mm  ± 2-5mm/m 
  
Gewicht per eenheid : 1550 gram/m² / ± 155 gr/m² 
  
Densiteit : 300 kg/m³ / ± 30 kg 
  
Materiaal   : 30% berken, 60% naaldhoutvezels en 10% bitumen, zonder schadelijk toevoegingen 
   
Verpakking Materiaal : Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie 
 Pak inhoud : 22 platen / 10,03 m² 
 Pallet inhoud : 32 pakken / 321  m² 
 Pallet afmeting : 1200 x 800 x 1948 – (L x B x H in mm) – Hoogte ondervoorbehoud van diktezwelling 
 Pallet gewicht : 481,54 kg 
  
Technische gegevens       :  
  
 Kleur : GGrrooeenn  
     

 Buigsterkte : 11,,22  NN//mmmm²²  
 (Test methode: EN 310)    
     

 Duurzaamheid / Dikte zwelling na 2h : ± 6%  
 (Test methode: EN 317)    
     

 Vochtigheidsgehalte  : ± 6-12%  
 (Test methode: EN 322)    
     

 Rolstoelstoelbelasting : GGeesscchhiikktt  
 (Test methode: EN 985)    
     

 Contactgeluidisolatie : 1188ddBB  LLww       
 (Test methode:  NEN-EN ISO 140-8)                         
   

 Egaliserend vermogen : GGooeedd           
 (Test methode:  NA)   
   

 Warmteweerstand  : 00,,007711  mm²²KK//WW            
 (Test methode:  ISO 8302)   
   

 Dampweerstand : Sd 0,02m 
 (Test methode:  ISO 12572:2001)   
    

 Brandklasse : Efl 
 (Test methode: EN 13501-1)   
    

 Formaldehyde : E-1 
 (Test methode: EN 120)   
   

Legadvies : 
 Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie minimaal 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte 

waarin het wordt gelegd.  
 De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20° C. 
 Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.  
 Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te 

overlappen en de naden moeten worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape. 
 Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Laat langs muren, verwarmingsbuizen en andere vast 

objecten een ruimte van ± 8-10mm vrij in verband met werking van de ondervloer. 
 

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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