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Omschrijving                                 : Silverstep is een met natuurlijke mineralen gevulde thermoplast EPDM folie 
ondervloer gelamineerd met een aluminium vochtscherm. Silverstep is geschikt 
voor zowel LVT vloeren met geïntegreerd kliksysteem als parket-/laminaat vloeren 
voor huishoudelijk en zwaar project gebruik. 
 

 Goede contactgeluidsisolatie 
 Goede akoestiek verbetering 
 Zeer stabiel en makkelijk te installeren. 
 Geïntegreerd damp/-vochtscherm 
 Uitermate geschikt voor alle soorten vloerverwarming 

  
Legmethode        : Installeer Silverstep zwevend met het aluminium vochtscherm naar onder met de 

naden strak tegen elkaar en tape de naden af. 
  
Dikte         : 1,5 mm / ± 0,15 mm 
  
Afmeting : 7,4 m x 0,75 m = ± 5,55 m² 
  
Gewicht per eenheid : 2400 gram/m² / ± 240 gr/m²  / ± 13,4 kg per rol 
  
Densiteit : 1600 kg/m³ / ± 160 kg 
  
Materiaal   : Bovenlaag :  Met natuurlijke mineralen gevulde thermoplast EPDM folie 
  Onderlaag :  Aluminium damp/-vochtscherm  
  
Verpakking : Verpakt in recyclebaar LDPE folie met inlegvel. 
   
Technische gegevens         
  
 Contactgeluidisolatie : 2211ddBB  ∆∆LLww       
 (Test methode:  NEN-EN ISO 140-8)                            Combinatie met 7mm click laminaat 
   

 Egaliserend vermogen : KKllaassssee  PPCC  00 
 Egaliserende vermogen bij puntbelasting in SH   
 (Test methode:  EN ISO 868 + Annex A)   
   

 Drukvastheid : KKllaassssee  CCSS33  
 Druk in kPa bij 0,5mm vervorming    
 (Testmehode: EN826 + Annex A)    
     

 Akoestiek : 3344%% 
 (Test methode:  EPLF-Norm 021029-3)   
   

 Warmteweerstand  : 00,,000044  mm²²KK//WW            
 (Test methode:  ISO 8302)   
   

 Dampweerstand : Sd > 200m 
 (Test methode:  ISO 12572:2001)   
.   

Legadvies : 
 Laat de ondervloer net als de te installeren parket-/laminaatvloer altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte  

waarin het wordt gelegd. 
 De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een parket-/laminaat vloer ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20° C. 
 Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.  
 De naden tussen de banen van de ondervloer dienen te worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape. 
 Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerders mes.  
 Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen. Hout is een natuurproduct en zal daarom altijd in beweging blijven. 
 Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de  parket-/laminaat op te volgen.  

     

Vloer verwarming toepassingsadvies Traditioneel systeem Verwarming-/koeling Elektrisch Warmte-/koel pompsysteem 
Laminaat ++ ++ ++ ++ 
     

 Beoordelingsysteem   
 Slecht = --  
 Matig = -  
 Voldoende = +/-  
 Goed = +  
 Zeer goed = ‘++  
       

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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