
 
 

 

      WAAROM  ELASTILON  ?                

 

ELASTILON-systems, een revolutionair en opzienbarend PARKET-legsysteem, dat zeer 

omslachtig heen-en-weer gesleur en duur gehannes met lijmpotten, kit, spijkers, metalen clips 

en tevens dure onder- en tussenvloer totaal overbodig maakt en daarmee beduidend 

goedkoper is. Bovendien is het volkomen risicoloos, omdat er niets mee mis kan gaan. 

 

ELASTILON-systems, kent geen  wacht-, droog of uithardings-tijden maar de ruimte wordt 

veelal dezelfde dag weer ingericht, en bij onafgewerkt parket is de vloer onmiddellijk 

belastbaar met machines en alle op de vloer nog uit te voeren werkzaamheden. 

 

ELASTILON-systems, is toepasbaar op vloerverwarming en in appartementen, zonder dat 

kostbare extra voorzieningen zijn vereist. 

In combinatie met tweelaagsparket is de contactgeluid-isolatie veel hoger dan de vereiste 10 

dB en het loopgeluid is fluisterstil. 

 

ELASTILON-systems, werkt absoluut schoon. Dus geen dagenlange obstakels in huis en op 

de vloer. Ook restmaterialen en emballages zijn nihil. Geen stortingsrechten dus. 

 

ELASTLON-systems, brengt tussen de houten delen waaruit een vloer is opgebouwd -in 

tegenstelling tot starre verlijmingen- een sterk onderling verband en samenhang tot stand, 

zodat geen naden kunnen ontstaan, terwijl het elastisch geheugen er van vrijwel onbeperkt is. 

 

ELASTILON-systems, laat geen storende littekens na van de vele spijkergaatjes, die altijd -

hinderlijk- zichtbaar blijven. 

 

ELASTILON-systems, stelt geen eisen aan de kwaliteit van de ondervloer behalve dat deze 

redelijk vlak en droog moet zijn en er kan -afhankelijk van de beschikbare opbouwhoogte-  

een hoge tot zeer hoge thermische isolatie op koude ondervloeren mee worden aangebracht. 

 

ELASTILON-systems is in tegenstelling tot veel lijmen en kitten in milieu-technisch 

opzicht, niet belastend voor bewoner, installateur en het binnenhuisklimaat ; het is namelijk 

totaal emissieloos. 

 

ELASTILON-systems, kan met kleine mutaties ook worden toegepast op gescheurde of 

verzakte ondervloeren, zonder dat de ondergrond nog zwaarder wordt belast of aangetast.. 

 

*ELASTILON-systems, maakt de parketvloer eventueel verhuisbaar,  zonder dat 

beschadigingen aan parket of aan ondervloer daarbij kunnen ontstaan. 

 

ELASTILON-systems, is ten opzichte van de bekende systemen -ook voor de leek- geen 

complexe legmethode en u legt per tijdseenheid 2 tot 3 maal zo snel, waarna, veelal, zonder 

uithardings- of droogtijden de ruimte weer kan worden ingericht. 

 

ELASTILON-systems, beschikt over een indrukwekkend lange lijst aan referenties en 

recommandaties, uit binnen en uit buitenland, die op website men www.elastilon.com  terug 

te vinden zijn..   


