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Producten voor professionele performance 

 Dampdoorlatend / Ademend 
 Vochtregulerend 
 Eenzijdig vloeistof dicht ↓ 
 Eenzijdig dampdoorlatend ↑ 
 Absorbeerde bovenzijde 
 Antislip onderkant 
 Langdurig inzetbaar 
 Herbruikbaar 
 Chemisch neutraal 

Vloerbescherming 

Natuursteen cover 
productinformatie 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Product definitie Dampdoorlatend / vochtregulerend antislip Polyethyleen schuimvlies met 

absorberende bovenzijde.    

 

 Toepassingsgebied Trap- en vloerbescherming voor natuursteen, hout en “nat gelegde” vloeren. 

Langdurige vochtregulerende bescherming voor  vochtgevoelige vloeren, 

waarvan de lijm door verdamping uithardt. Het vocht uit de ondergrond kan 

via het schuimvlies ontsnappen terwijl de absorberende bovenzijde het  

doorlekken van gemorste vloeistoffen voorkomt. Dit ademende schuimvlies 

voorkomt krassen en beschadigingen door het inkapselen van evt. 

onderliggende steentjes,en vervuiling door een absorberende bovenzijde.  

 

 Eigenschappen - Dampdoorlatend / ademend / vochtregulerend 

  - Vloeistofdicht. Gemorste verontreinigingen worden geabsorbeerd en 

   kunnen niet doorlekken 

  - Antislip 

  - Bescherming voor mechanische beschadigingen door Polyethyleenschuim 

- Geeft geen kleurstoffen af, gaat geen chemische verbindingen aan en is vrij 

   van schadelijke stoffen 

 

 Technische data Materiaal Wit polyethyleen schuimvlies 

  Kwaliteit 180 g/m² 

  Dampdoorlatend 2,4 ltr. / m² / 24 h  

  Waterdichtheid ca. 5.000 mm / waterzuil 

 

 Afmetingen Lengte 50 m / rol Breedte 1,00m Dikte 2 mm 

  

 Artikelnummer 4.04.150 

 

 Belangrijk Pas gelegde “verse” vloeren op zijn vroegst na 24 uur afdekken. Overtollig 

vocht vooraf verwijderen. Evt. vloerverwarming vóór het leggen uitschakelen. 

Principieel de voorschriften en wacht- / droogtijden van de vloer- leverancier / 

producent volgen. Als u het vlies meermaals gebruikt mag het niet vervuild 

zijn. Bij gevoelige vloeren vooraf testen. 
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