
Materiaal nonwovenvlies / naaldvilt / hotmelt

Materiaaldikte (mm) 6,5

Afmeting (cm) 2200 x 137 

Rol inhoud 30,14 m2

Densiteit (kg/m3) 140

Gewicht (g/m2)  900

VOOR TAPIJT

GRAPHITE-FLEX 

Dit eenzijdig zelfklevende vilten ondertapijt maakt het mogelijk om zeer  
snel en eenvoudig tapijt volvlakkig te verlijmen. De Graphite-flex heeft 
een hoge densiteit en is aan de bovenzijde voorzien van een zeer dichte 
non-woven afwerking. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks lijm wordt 
opgenomen in de vilten basis van deze Graphite-flex.

GELUID
Contactgeluidverbetering ΔLlin 14 dB 
Contactgeluidverbetering ΔLw 26 dB

THERMISCHE WAARDE
Warmtedoorlaatweerstand (m2K/W) 0,14

BRAND
Brandklasse Cfl

BELASTING
Trekkracht DIN EN 29073  L 775N / B 1075N
Rek DIN EN 29073 / op 5 cm L 88% / B 92%

Artikelnummer 
4949250419

Scan deze QR 
voor meer info.

ZELFKLEVEND VILTEN 
ONDERTAPIJT



ALGEMEEN
De basisvloer moet blijvend droog en schoon zijn voor plaatsing van 
het ondertapijt. Voor installatie dient de Graphite-flex 24 uur te worden 
geacclimatiseerd. 

VERLIJMEN
Het ondertapijt is aan de onderzijde voorzien van een zelfklevende laag. 
Na het plaatsen van het ondertapijt, met de kleeflaag naar beneden, dient 
het ondertapijt te worden aangewalst (gewicht wals tot 30 kg). Vervolgens 
wordt het tapijt op het ondertapijt volvlakkig verlijmd met Co-pro tapijtlijm.
Gebruik hierbij een A2 of B1 lijmkam.

LEGRICHTING
Het ondertapijt dient haaks t.o.v. het tapijt te worden gelegd.

LET OP
Het ondertapijt wordt dubbelzijdig verlijmd, waardoor het in hoge mate de
natuurlijke krimp van het tapijt kan opvangen. Bij tapijt dat veel krimp 
vertoond, kunnen ongewenste naden ontstaan tussen de tapijtbanen 
en rondom het tapijt. Om dit te voorkomen worden de volgende extra 
maatregelen geadviseerd:
- Las de verschillende tapijtbanen aan elkaar.
-  Verlijm het ondertapijt rondom de naden aan de vloer met een strook 

tapijtlijm van minimaal 10 cm.
-  Verlijm het ondertapijt rondom aan de randen (bij de wand) aan de vloer 

met een strook tapijtlijm van minimaal 10 cm.

Wanneer de lijm droog is, zit het ondertapijt maximaal vast en kan het tapijt 
volvlakkig worden verlijmd aan het ondertapijt.

TIP VAN CO’TJE
De grootste krimp van het tapijt treedt op tijdens het drogen van de 
tapijtlijm. Het is daarom belangrijk dat de open tijd van de tapijtlijm 
maximaal aangehouden wordt, voordat het wordt dicht gelegd met tapijt. 
Hierdoor is de meeste vocht uit de lijm getrokken en zal er dus weinig vocht 
in het tapijt kunnen trekken.


