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Nibolay TS 150
ISOLERENDE ONDERLAAG OP BASIS VAN KURKRUBBER GRANULAAT

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar in nieuwbouw en renovatie

- Zeer goede contactgeluidreductie en warmte-isolatie

- Verbetert het wooncomfort

- Geringe opbouwhoogte

- Goed terugveervermogen

- Uitstekende verouderingsbestendigheid

- Verhoogt het loopcomfort
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PRODUCT

Nibolay TS 150 is een polyurethaangebonden kurk-rubber

granulaat mengsel met een dikte van 3 mm. Het is bij uitstek

geschikt als contactgeluiddempende onderlaag, als

warmte-isolerende onderlaag en verbetert het

loopcomfort.

TOEPASSINGEN

Als warmte-isolerende, contactgeluiddempende onderlaag:

- Onder lamellenparket, laminaat en massief parket.

- Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren,

houten plankenvloeren, spaanplaat.

- Op bestaande ondergronden zoals parket, keramische

tegels, pvc- en linoleumvloerbedekkingen.

VERWERKING

Voorbereiden van de ondergrond: De ondergrond dient te

voldoen aan DIN 18365/18356 en dient vlak, permanent

droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast te zijn en moet

zonodig worden voorbereid met geschikte primers en

egaliseermiddelen.

Toepassen op houten plankenvloeren: Houten

plankenvloeren dienen op de draagbalken dusdanig te zijn

bevestigd dat de planken niet t.o.v. elkaar bewegen of

verschuiven. Indien noodzakelijk extra schroeven voorzien.

De ondergrond vooraf met GRIP X910 FILL & WOOD

behandelen. 

NB: Voldoende ventilatie van de houten vloer is noodzakelijk

door bijv. het maken van luchtsleuven of boorgaten (Ø 10

mm) aan de randen.

Verwerking: Nibolay TS 150 dwars t.o.v. de lengterichting

van de later te leggen vloerbedekking uitrollen en grof op

maat snijden. Afhankelijk van de vloerbekleding gebruikt

men voor het lijmen van Nibolay TS 150 een

oplosmiddelvrije dispersielijm zoals STIX A540 MULTI PLUS

of STIX A740 MULTI BEST. De banen tot het midden

terugslaan en de lijm met een spatel B1 gelijkmatig op de

ondergrond uitsmeren. Bij parketverlijmingen verlijmt men

Nibolay TS150 met een elastische lijm zoals WOOD H200

ELASTIC. Na een korte ontluchtingstijd legt men de isolatie

Nibolay TS 150 in de lijmlaag en wrijft men deze stevig aan in

de lijm. De naden nauw aaneensluitend leggen. De 2de

baanhelft op dezelfde wijze leggen. De gelegde banen

nogmaals stevig aanwrijven om een volledige bevochtiging

met lijm te verkrijgen.

Bij het verlijmen van Nibolay T S150 onder parket dient men

tussen de muur en de Nibolay steeds een randvoeg van ± 10

mm te behouden. Bij de daarop volgende verlijming op

Nibolay TS 150 moet de lijmlaag onder Nibolay TS 150

volledig zijn uitgehard. (ca. 24 uur).
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VERLIJMEN VAN PARKET OP NIBOLAY TS 150

Het leggen van sterk vochtgevoelige parketsoorten gebeurt

met STIX P956 2K of met WOOD H200 ELASTIC en wel direct

op Nibolay TS 150. In deze gevallen wordt de verlijming van

Nibolay TS 150 uitgevoerd met spatel B2. Bij het leggen van

lamellenparket en massief parket op Nibolay TS 150 de

technische afdeling van Bostik raadplegen.

Kleur   Verpakking Artikelcode
bruin/zwart rol 40 m (1m breed) 30180734

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en rechtopstaand opslaan. 12 maanden

gegarandeerde houdbaarheid na productiedatum.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis polyurethaangebonden kurk-

rubber granulaat mengsel

Afmetingen breedte: 1 meter - lengte 40

meter

rol 40 m²

Materiaaldikte en gewicht 3 mm / 1,3 kg/m²

Verbetering contactgeluid 3 mm = 18 dB (ğLW ) (VM

volgens DIN 52210)

Warmtegeleiding 0,12 W/mk

Warmtedoorlaatweerstand 3 mm 1/ =0,025m² K/W (DIN

52612)

Brandklasse B2 (DIN 4102)

Geschikt voor

zwenkwielen

ja (DIN EN 12529)

Geschikt voor

vloerverwarming

ja, mits de warmteweerstand

van Nibolay TS 150 in

combinatie met de

bovenliggende vloerbekleding

< 0,17 (m² x K)W.

Desbetreffende technische

infobladen en aanvullende

aanwijzingen in de

bouwvoorschriften in acht

nemen

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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