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Producten voor professionele performance 

 Vochtregulerend / Ademend 
 Geen verstikking van de vloer 
 Vloeistof dicht  aan één kant 
 Dampdoorlatend aan de andere kant 
 Schok absorberend 
 Zelfhechtend, veilig en snel aanbrengen  
 Langdurig inzetbaar 
 Afveegbaar en herbruikbaar 
 Chemisch neutraal / geen lijmresten 

Vloerbescherming 

Vaporfix 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Product definitie Zeer geavanceerde zelfhechtend en ademend synthetisch beschermvlies 

voorzien van een vochtdoorlatend PE membraan dat zorgt voor een 
optimale ventilatie zodat de onderliggende vloer niet kan verstikken en 
daardoor gaat verkleuren.  

 
 Toepassingsgebied Ontwikkeld voor  pas gelegde zogenaamde “verse” of “natte” , ademende 

vloeren zoals natuursteen, ceramische tegelvloeren, leisteen, echthouten- 
en parketvloeren. In principe alle typen hoogwaardige en exclusieve 
vloeren waar een optimale ventilatie gewaarborgd moet zijn, zodat de 
vloer of trap kan uitharden of drogen tijdens het bouw- of renovatie-
proces. Het speciale PE membraan voorkomt dat er gemorste vloeistoffen 
kunnen doorlekken op de kostbare vloer, terwijl de dikke synthetische en 
zelfhechtende vezel mechanische beschadigingen aan de vloer voorkomt. 
Door de zelfhechtende coating van Vaporfix is het niet alleen veilig en snel 
aan te brengen, maar ook zeer geschikt voor trappen en bordessen.  

 
 Eigenschappen - Vochtregulerend en ademend. Voorkomt verstikking en verkleuring 
  - Vloeistofdicht van boven. Geen doorlekken van  gemorste vloeistoffen 
  - Zelfhechtend en daardoor snel en veilig aan te brengen 
  - Optimale bescherming voor mechanische beschadigingen 
  - Geeft geen kleurstoffen af, gaat geen chemische verbindingen aan 
  - Vrij van schadelijke stoffen 
 
 Technische data Materiaal Wit synthetisch vezelvlies 
  Kwaliteit 170 g/m² 
  Dampdoorlatend 14 g / m² / d  
  Waterdichtheid 7.000 mm / waterzuil 
 
 Afmetingen Lengte 50 m / rol Breedte 1,00m Dikte 2 mm 
  
 Artikelnummer 4.04.151 
 
 Belangrijk Pas gelegde “verse” vloeren op zijn vroegst na 48 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. 

 
 Opmerking Uitgave februari 2011. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen 

voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun 
toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde 
eigenschappen van deze producten.  Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen 
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