
 

 

 

 

 

 

 

CORK UNDERLAY                                                                                          

Produs si Ambalat de către Bostik GmbH , Germany                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

DESCRIERE PRODUS.  

Substrat izolant elastic bazat pe plută / spuma granulata pentru uz  

de interior ca suport pentru podele lipite si acoperitori de perete.  

Adecvat in special pentru :  

- acoperitori de pardoseala textile  

- tapet textil cu amortizare la impact in săli de sport  

- pardoseala din lemn masiv si stratificat, cu nut si feder  

- pe substraturi absorbante si non absorbante.  

Produsul permite instalarea acoperitorii finale, creând un strat de confort  

sporit la pasit, precum si o izolare mai buna, atât termica cat si fonica, in  

cazul suprafeţelor prost izolate. Reduce zgomotele de pe zonele cu scări  

si amortizează uzura prematura a acoperitorii de trafic. In cazul textilelor  

supuse la încălzire in podea, mobilierului pe roti conform (DIN EN12529)  

cat si in cazul necesitaţii rezistentei la apăsare trebuie efectuate teste.  

 

PROPRIETATILE PRODUSULUI /BENEFICII.  

Substrat flexibil cu proprietăți bune de întindere. Disponibil intr-o gama de grosimi pentru diferite aplicații și înălțimi. Suprafaţa 

construita este poroasa si permeabila la vapori. Oferă pardoselii rezistenta si confort termic la pășire. Compoziția underlay - 

mixtura de pluta granulata legata cu rășina poliuretanica.  

- Ușor de tăiat si instalat  

- Revenire buna după presare.  

- Permeabil la vapori si difuzabil  

- Rezistent la apa si sisteme de curăţare  

- Rezistenta excelenta la încălzire  

- Izolare acustica si termica  

- Îmbunătățeşte confortul ambiental si la pășire.  

- EMICODE EC 1 PLUS/ emisii foarte joase  

 

DATE TEHNICE.  

Format                       : Role  

Lăţimea fâşiei            : 1 m  

Culoare                      : gri / maro  

Clasificare la foc        : Efl in acord cu DIN EN 13 501-1  

Greutate volumetrica : aprox. 330 kg /m3  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grosime                          mm.                2 mm               3 mm              4 mm          6 mm  

Lungime                         Rola m.            25 m               25 m               25 m            25 m  

Greutate                         kg/m2              0.66                 0.99                1.32            1.98  

Valori Acustice               * dB                  –                      18                    19                21  

Valori Acustice               *** dB               15                      –                     –                 –  

Izolare Termica              ** m2K/W          –                     0.05                0.06            0.10  

Izolare Termica              **** m2K/W       0.03                  –                      –                  – 

 

*     Valori acustice = îmbunatateste impactul sunetului (fara acoperitoare deasupra) in acord cu DIN 52 210.  

**   Izolare termica = rezistent la transferul de căldura fără acoperitoare in acord cu DIN 52 612.  

***  Valori acustice = îmbunătateste impactul sunetului numai cu minim 10 mm pardoseala din lemn in acord cu DIN ISO 140 – 8.  

**** Izolare termica = rezistent la transferul de căldura (fără acoperitoare deasupra) in acord cu DIN EN 12 667. 

PREGATIREA SUBSTRATULUI.  

Substratul trebuie sa fie nivelat, solid, sa nu contina crăpături, sa fie uscat, curat si sa nu contina materiale ce pot împiedica lipirea. 

Testaţi substratul in acord cu standardele de aplicabilitate si raportaţi orice deficienta. Aspiraţi complet substratul după care aplicaţi 

amorsa si sapa autonivelanta. Alegeţi amorsa si sapa pretabile din Ghidul Produselor Bostik, in acord cu tipul substratului si 

utilizarea profesionala specifica produselor. Permiteţi întotdeauna atât amorsei cat si sapei sa se usuce complet. Consultaţi fisele 

tehnice pentru produsele utilizate.  

 

APLICARE. 

Instalarea pentru mocheta : Întindeţi fasia de pluta in direcţia propusa de acoperire, dar cu marginile depăşind suprafața cu cel 

puţin 20 cm, si apoi taiati. Taiati orice imbinari si cusături daca este necesar. Pentru instalarea pardoselilor din lemn, întindeţi 

fasiiile de pluta, una langa cealaltă, perpendicular pe directia pardoselii de lemn. Instalati in acord cu practicile comerciale normale 

pentru "acoperitoare de podea si de instalare podele din lemn". Consultați fisele tehnice al adezivului utilizat.  

Lipirea acoperitorii de pardoseala: Acoperitoarea de pardoseala se lipeşte după minim 24 ore de la instalarea fasiei de pluta.  

Pentru lipirea acoperitorii din lemn folosiți adezivi PU - 2C sau adezivi silanic pe baza de polimeri in acord cu ”Adezivi pentru 

Pardoseli din Lemn”.  

 

PROTECTIA MUNCII si a MEDIULUI.  

Nu conține solvenți sau alte materiale dăunătoare mediului. Nu este infamabil. Nu necesita precauții suplimentare in cazul uzului 

general. Se păstrează minimum 5 ani in mediu uscat si la temperatura medie.  

 

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a 

produselor furnizate de către noi, asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea, produselor noastre se produc 

în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi constantă a 

produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!                                                               Data revizuire : 11 /2012. 


