VS2
Miofol® VS 2 is een 3-laagse vloerfolie, bestaande uit onder meer PE-foam van 3 mm en een blauwe
HDPE-toplaag, Miofol® VS 2 is voorzien van een folieflap en een geïntegreerde kleefstrook. Deze
extreem dampremmende vloerfolie heeft tevens een egaliserende en een geluidsreducerende functie.

Toepassing

Miofol® VS 2 is speciaal ontwikkeld voor zwevend gelegde laminaat- en parketvloeren. Het egaliseert de
kleine oneffenheden in de ondergrond en reduceert contactgeluid. Door de overlap met geïntegreerde
kleefstrook én de HDPE-toplaag heeft de Miofol® VS 2 een extreem dampremmend vermogen. Het
wordt vaak dubbel toegepast als een anti-wrijving laag (glijfolie) onder naadloze beton dekvloeren voor
ijsbanen, zoals bijvoorbeeld in het Thialf en Sochi.

Voordelen
•
•
•
•

Vermindert flankerende geluidsoverdracht
Voorkomt scheuren in afwerkvloeren als gevolg
van werking in de constructievloer
Voorzien van een geïntegreerde kleefstrook en
folieflap
Eenvoudig te verwerken

Omschrijving Breedte
Miofol® VS2

1,50 m

Lengte
35 m

Artikelnr.

3227015000

•
•
•
•

Geschikt voor cement dekvloeren en
anhydrite dekvloeren
Extreem dampremmend
CFK- en HCFK-vrij
Hoge scheur- en perforatieweerstand

EAN code

8714672000436

Hoeveelheid
10 rol / pallet

Gewicht
12 kg

Specificaties
Materiaal
HDPE - LDPE - PE foam

Temperatuur bestendigheid
-20°C / 70°C

Gewicht
225 gr / m2

Waterdampdoorlatendheid
> 0,15 gr / m² / dag

Nagelscheurweerstand initieel (lengte)
95 N

Waterdichtheid
W1

Nagelscheurweerstand initieel (dwars)
95 N

Brandklasse
F

Treksterkte initieel (lengte)
205 N / 50 mm

Rek bij breuk (lengte)
114 %

Treksterkte initieel (dwars)
105 N / 50 mm

Rek bij breuk (dwars)
62 %

R-Waarde
0,11 m² K / W

Geluidsreductie
+ / - 4 dB

Relatieve vochtweerstand
Sd > 150 m

Dampdicht

Voor vloeren
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Verwerking

Miofol® VS 2 op een vlakke en schoongeveegde vloer uitrollen en tegen
de muren opzetten. Met behulp van de geïntegreerde kleefstrook en
overlap de banen samenvoegen tot een gesloten vochtscherm en
na een uur de overmaat bij de wanden wegsnijden. Bij toepassing als
anti-wrijving laag wordt de Miofol® VS 2 dubbel gebruikt, waarbij de
blauwe HDPE-toplagen tegen elkaar aan verwerkt worden.

Gerelateerde producten

VAST-R®
Folie tape basic

VAST-R®
Butyl tape

Omschrijving

Breedte

VAST-R® Folie tape basic
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (wit)

75 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

VAST-R®
Totaal tape

Lengte
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.

8107502501
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

8714672002621
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid
20 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos

Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken
voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer
vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de
QR code met de camera van je telefoon en ontdek
welke folie jij nodig hebt.
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