
Universele waterbestendige 
ondervloer voor alle elastische vloerbedekking

Jumpax® Universal is een waterbestendig en egaliserend 

ondervloersysteem voor gebruik in zowel renovatie- als 

nieuwbouwconstructies. Jumpax® Universal biedt een 

super glad oppervlak voor directe verlijming van elastische 

vloerbedekkingen zoals PVC, PVC click, linoleum en tapijt.  

Jumpax® Universal is een zwevende ondervloer die met 

name geschikt is voor commercieel gebruik waarbij vocht 

een probleem is. Het dubbele onderlaagsysteem bestaat 

uit een watervaste ondervloerplaat en een watervaste 

super gladde bovenplaat die worden gecombineerd om 

een volledig vlak en zeer stabiel ondervloersysteem te 

creëren.

Jumpax® Universal is ook geschikt voor vloerverwarming 

en kan worden ingezet op plaatsen waar een hoge 

brandklasse wordt vereist.

 

Jumpax® Universal is bovendien formaldehyde vrij en 

behaalt met PVC een contactgeluidreductie van 10 dB ∆Llin.

•  Waterbestendig•  Hoge brandklasse•  Termietbestendig•  Contactgeluid reducerend
• Bestand tegen schimmel
• Formaldehyde vrij• Geschikt voor vloerverwarming
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WATERBESTENDIG



Technische gegegevens
Artikelnummer 174.500 

Dikte / toleranties (mm) 8,0 +/- 0,2 mm

Formaat / toleranties (mm / m1) 600 x 1200 +/- 1,5mm

Grondstoffen combinaties RCB Rigid Composite Board

Densiteit (kg/m³) 1258

Gewicht per m² (kg) 7,6 

Kleur grijs

Formaldehydegehalte Formaldehyde vrij

Vochtigheidsgehalte (%) 4%

Zwelling na vochtopname,  max (%) 0%

Wateropopname na 2 uur, max (%) 0%

Brandklasse EN 13501:2007 Bfl-s1

R waarde (m².K/W) 0,096

Warmtegeleidingscoëfficient ʎ (W.m/K) 93,5

Compressive Strenght (CS waarde) 313 kPa
(indruk 0,5mm volgens de norm EN 826)  

Contactgeluidreductie volgens 10 dB ∆Llin/ 21 dB ∆Lw 
ISO-10140-3:2010 in combinatie met PVC 3 mm verlijmd

 

Verpakking
Leginstructie aanwezig

Pakinhoud 4 onder en 4 bovenplaten  

 = 2,88 m² 

Palletinhoud 48 pak = 138,24 m²

Palletafmeting (LxBxH mm) 1200 x1200 x 1130 

Pallet gewicht 1075 kg

 

Toepassing
Universele waterbestendige ondervloer voor alle elastische 
vloerbedekking.

Productspecificaties

4 / 4
• 4 onder- en 4 bovenplaten
• 600 x 1200 mm
• 2,88 m2

Dikte 8 mm

Inhoud pak

UNIVERSAL

JX
U

/0
7-

20
19

/L
EA

-N
L

Unifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer [NL]
T +31 (0)570 85 55 33 
I www.unifloor.nl
E info@unifloor.nl

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

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest 
actuele informatie.


