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RESOLUT FL 33 dB

Productomschrijving Thermische Isolatie
De Polystyreen isolatiemortel bestaat uit 100%  gerecycleerde 
Polystyreen (EPS) die wordt gebroken en gekorreld tot een wel-
bepaalde granulometrie. De EPS-korrels bevatten additieven 
met schimmelwerende en brandwerende eigenschappen. 
Deze EPS korrels worden vermengd met hoogwaardige ce-
ment en toeslagstoffen die de mengkarakteristieken (reologie, 
hygrofobie, verhardingssnelheid) en de finale mechanische, 
thermische en hygrische karakteristieken voor vloertoepassin-
gen optimaliseren.

Technische gegevens
Volumegewicht:   120 kg/m³ 
Warmtegeleidingscoëfficiënt:  λ = 0,04 W/mK
Brandreactie:   A1- MO
Drukweerstand:      σ = 0,1 N/mm² = 10.000 kg/m²  
De klassieke gezondheidsvoorschriften uit de cementindustrie 
moeten worden gerespecteerd. 

dBmin33  Productomschrijving Akoestische isolatie
Het systeem bestaat uit minimaal 50 mm EPS uitvulmortel die 
beantwoordt aan het BCCA Certificaat en een systeem van 
2  lagen Latex + PUR, in diktes van 10 mm in de kleur lichtgroen 
en 5 mm, in de kleur grijsgroen, geschikt voor een zeer goede 
verbetering in de contactgeluidsisolatie tussen dragende en 
zwevende vloeren.
De matten van 10mm worden op de thermisch isolatie geplaat-
st, tegen de randisolatie aan. De tweede laag van 5mm wordt 
geschrankt geplaatst op de 1ste laag. Na het plaatsen van 
de 7mm randisolatie uit PUR-schuim en de akoestische matten 
wordt verder afgewerkt met een gewapende of gevezelde 
chape van 6cm.
Het geheel is rotvrij en heeft een hoog chemisch weerstands-
vermogen.

dBmin33  Verwerkingsvoorschrift
RESOLUT FL, dikte 5cm wordt zodanig  geplaatst dat er geen 
holtes voorkomen tussen, op of onder leidingen van elektric-
iteit, water, enz. want dan worden klankkasten gecreëerd en 
dit dient absoluut vermeden te worden. De tijdsduur tussen het 
plaatsen van de thermische en de akoestische isolatie is mini-
mum 3 dagen.
De randisolatie wordt doorlopend geplaatst in een hoek van 
90° en zodanig dat  ook aan de deuropeningen geen akoes-
tische lek ontstaat.
De randisolatie moet minstens 20 mm uitsteken boven het peil 
van de voorziene afgewerkte vloerbekleding en mag slechts 
worden afgesneden na het plaatsen van de vloerbekleding. 
Plinten dienen steeds vlottend geplaatst te worden met een 
elastische voeg.
De matten worden vlottend geplaatst op de RESOLUT FL uit-
vulmortel. De 1ste laag polylatex van 10 mm dikte wordt over 
de horizontale randstrook en tegen de verticale randstrook 
geplaatst. De matten met afmeting 200 x 100 x 10 mm worden 
naast elkaar over de volledige oppervlakte geplaatst.  De 2de 
laag polypress van 5 mm dikte wordt geschrankt over de 1ste 
laag geplaatst ook naast elkaar en 15cm van de randstrook. 
Door de grote wrijvingsweerstand tussen de 2 matten onderling, 
liggen deze als het ware geleefd tegen elkaar en hoeven bij-
gevolg niet te worden afgetaped. De mechanische weerstand 
tegen vervorming is zo groot dat er geen enkel risico bestaat op 
krimp of verzakkingen.
Tussen het plaatsen van de dBmin33 en het plaatsen van de 
dekvloer dient men een strikte coördinatie aan te houden 
teneinde beschadigingen te voorkomen. Puntbelastingen 
dienen vermeden te worden tot en met het plaatsen van de 
dekvloer. RESOLUT FL + dBmin33  kan probleemloos gecombi-
neerd worden met vloerverwarming met dien verstande dat 
men geen pluggen (tackers) mag plaatsen die de akoestische 

laag zou doorprikken, wel altijd zwevend op een noppenfolie of 
op een metalen draadnet bevestigd.

dBmin33  Technische gegevens
Belac geattesteerd A-SON1439-D876/41109
Akoestische verbetering:  33 dB = Verhoogd  
    akoestisch comfort     
Dikte:    15 mm (2 lagen van 10 mm  
en 5 mm)
Afmetingen:   200 x 100 x 1cm en 200 x 100 
x 0,5 cm
Volume massa:                                 120 + 240 kg/m³
Kleur:    lichtgroen en grijsgroen
Lambda waarde:   0.037 W/mK
Randisolatie:   zacht opencellig    
    polyurethaan, dikte 7 mm   
    en hoogte 24cm
HCFK-vrij
Elastisch
100% recycleerbaar
Polylatex D120 en D240: geagglomereerde granulaten van 
opencellig zacht polyurethaan en latex in
lage en in hoge densiteit.  

V L O E R I S O L A T I E

PRIJS, LEVERINGSVOORWAARDEN, ATTESTEN 
EN REFERENTIES VERKRIJGBAAR BIJ:

Voordelen ten opzichte van de  PUR isolatie:
1. RESOLUT FL heeft een constante Lambda-waarde van 
0,042 W/mK en dit in vergelijking met gespoten PUR waarvan 
de thermische waarde de eerste 18 maanden verzwakt van 
0,028 W/mK naar 0,035 W/mK.
2. RESOLUT FL wordt op een constante dikte geplaatst en 
vlak afgestreken in één arbeidsgang en hoeft dus niet ges-
chuurd te worden zodat er geen kans is op beschadigingen 
van de onderliggende leidingen.
3. Er is geen krimp- of scheurvorming mogelijk.
4. RESOLUT FL is cementgebonden en bijgevolg drukvast. Er 
is geen kans op verzakking van de vloeren.
5. Er bevinden zich geen holtes onder of tussen kruisingen 
van de leidingen : perfekte omsluiting van de leidingen
6. Belangrijk voordeel is dat er geen chemische reactie 
optreedt bij de plaatsing van RESOLUT FL omdat het een 
recyclageproduct is en zeer milieuvriendelijk. Gespoten PUR 
daarentegen is zeer schadelijk voor het milieu.
7. Muren, vensters en deuren dienen niet afgeplakt te 
worden tegen spatten : geen voorbehandeling
8. Kan direkt worden geplaatst op elke ondergrond , ook op 
natte en stofferige ondergrond : geen hechtingsproblemen
9. Brandwerend en zeer licht en toch drukvast
10. PUR bevat 81% lucht en is dus een ideale geleider van 
contactgeluiden; onze isolatiemortel heeft standaard 18dB 
vermindering van contactgeluiden.


