
Dé 10dB ondervloer
voor zwevende montage

Onderstaande resultaten zijn getest volgens het EPLF 
technisch bulletin HOOMLINE EXCELLENT 
getest in combinatie met een CLICK laminaatvloer 

DIKTE 2 mm
VERPAKKING 15 m2 per pak  (1,00 X 15 mtr) 

EIGENSCHAPPEN WAARDE 
HOOMLINE EXCELLENT

Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 
belast met 23kg/m2 IS 10 dB ΔLlin 

Zeer hoge Contactgeluidreductie, voldoet ook aan de strengste eis voor de Nederlandse apparte-
mentsbouw. Het geluid van voetstappen, overgedragen naar de onderliggende ruimte, wordt in 
het algemeen aangeduid met Contactgeluid. Laminaat ondervloeren met een hoge Impact Sound 
waarde kunnen dit Contactgeluid aanzienlijk verminderen in combinatie met de vloer.

KPa

Drukweerstand CS ≥ 40 kpa

De Drukweerstand van Hoomline Excellent ondervloer is tot wel 4 x beter dan de minimale eis van 
het EPLF
CS is een kortstondige belasting door drukbelasting.

KPa

Kruipweerstand CC 5 kPa

Hoomline Excellent voldoet ruimschoots aan de minimale eis van het EPLF.
CC staat voor langdurige belasting door continue drukbelasting.

Dynamische belasting DL > 50,000 cycli

Hoomline Excellent beschermt tot wel 5 x beter dan de minimale eis van het EPLF DL staat voor de 
Dynamische Belasting die ontstaat bij het belopen van de vloer.

Bescherming tegen oneffenheden PC 1,4 mm

Hoomline Excellent beschikt over een uitstekend uitvlakvermogen - oneffenheden in de vloer 
kunnen tot 1,4  mm hoogte worden opgevangen.

Thermische weerstand R 0,038 m²K/W

Indien de optelsom van de Thermische Weerstand van de laminaatvloer + ondervloer maximum  
0,15 m2 K/W bedraagt, dan is deze combinatie geschikt voor gebruik bij vloerverwarming. 
Bij vloerkoeling mag het totaal resultaat niet hoger zijn van 0,10 m2 K/W.

Bescherming tegen vocht Sd > 100 m

Hoomline Excellent ondervloer beschikt over een geïntegreerd dampscherm en voldoet 
ruimschoots aan de minimum eis van het EPLF. Hoe hoger de Sd-waarde, des te beter is de 
bescherming van de laminaatvloer tegen schade door opstijgend vocht.

Emissiewaarde A+

Hoomline Excellent behaalt de beste score volgens de emissienorm in Europa en garandeert 
hiermee de hoogst mogelijke luchtkwaliteit doordat de emissiewaarde van vluchtige organische 
componenten tot het absolute minimum wordt beperkt.

EXCELLENT 10dB

www.hoomline-vloeren.nl
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