
Ondervloersysteem voor 
vinyl, linoleum, PVC  
stroken en tapijt voor 
zwaarder projectgebruik
en houten draagvloeren

Jumpax® Nature is speciaal ontwikkeld voor toepassingen 

in projecten waar hoge eisen aan de vloer worden gesteld 

i.v.m. intensief gebruik. Dankzij de zeer stabiele onderlaag 

biedt Jumpax® Nature uitstekende weerstand aan de 

voortdurende belasting.

Jumpax® Nature is een dual ondervloersysteem dat bestaat 

uit een onder- en bovenplaat die door middel van een 

interactieve lijm met elkaar verbonden wordt. Jumpax® 

Nature is opgebouwd uit de natuurlijke materialen MDF en 

softboard en dus volledig milieuvriendelijk.

Jumpax® Nature heeft een hoge warmteweerstand waar- 

door deze ondervloer de kou uitstekend isoleert. Daarnaast 

bereikt u een aanzienlijke geluidsreductie* met dit onder-

vloersysteem.

Daarnaast is Jumpax® Nature uitermate geschikt voor het 

egaliseren van een houten draagvloer waar zachte vloer-

bedekking zoals bijvoorbeeld PVC gelegd moet worden.

*  Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende 
dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhan-
kelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

• Perfect egaliserend• Zeer snelle vloervoorbereiding
•  Milieuvriendelijk•  Hoge drukbelasting•  Speciaal voor zachte vloerbedekking 

op houten draagvloeren•  Goede isolerende eigenschappen
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Productspecificaties

3 / 3
• 3 onder- en 3 bovenplaten
• 600 x 1200 mm
• 2,16 m2

Dikte 14,5 mm

Inhoud pak

Technische gegegevens
Artikelnummer 150.500

 Dikte totaal / tolerantie (mm) 14,5 / ± 0,2

Maatvoering / tolerantie (mm / m1) 600 x 1200 / ± 1,5

 Grondstof(fen) combinaties  MDF, softboardplaat

Densiteit (kg / m3) 710

Kleur Naturel / naturel

 Buigsterkte (kg / m2) > 40

Brandklasse, EN 13501:2007 Dfl-s1

- mogelijk te bereiken met PVC Bfl-s1

Vochtigheidsgehalte (%) 4 - 10

Zwelling na 24 uur wateropname, max. (%) < 40

Rm waarde (m2 .K/W) 0,212

Formaldehydegehalte E- 1

Verpakking
Leginstructie  Aanwezig

Pakinhoud  3 onder- en  
  3 bovenplaten = 2,16 m2

Palletinhoud   48 pakken / 103,68 m2

Palletafmeting (lxbxh mm)  1200 x 1200 x 1250

 Palletgewicht   850 kg

Toepassing
Egaliserend- en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor  
linoleum, PVC stroken en tapijt in projecttoepassing met zwaar gebruik.

Scan de QR-Code voor 
de leginstructie van  
Jumpax® Nature!

facebook.com/jumpax24

youtube.com/
watch?v=IawZNY7l_ig
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