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Platon Stop Original
Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong
Produktdata
•
•
•
•
•
•
•

Materiale: Polypropylen
Farge: Blå
Vekt 450 g/m²
Tykkelse: 0,50 mm
Knastehøyde: ca. 2 mm
Byggehøyde: ca. 2,5 mm
Dimensjon: 1,00 x 20 m

Produktbeskrivelse

Montering

Platon Stop Original er en lavtbyggende fuktsperre
av polypropylen for laminat- og parkettgulv. Den er
enkel og rask og montere, er langt mer fuktsikker
enn plastfolie og skum og er dessuten langt mindre
følsom for ujevnheter i betongoverflaten. Produktet
kan benyttes opp til RF 95%. En stor fordel med
Platon Stop Original er at den gir støt og
støydemping og dermed blir en god investering for
nye gulv. Avstanden mellom knastene er ca. 30
mm.. Knastene kan komprimeres noe og gir dermed
støtdemping. Produktet har et 5 cm bredt felt uten
knaster langs langsiden for å lette skjøtingen.

Platon Stop Original er lett å arbeide med og kan lett
kuttes med kniv eller klippes med en saks. For skjøter
benyttes Platon Stop Tape.
Se forøvrig monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring
Rullene skal lagres stående ved langtidslagring
og beskyttes mot direkte sollys (UV) .
Lagringstemperatur maks +45 ºC.

Bruk
Fuktsperre for laminat og parkett på betong.

Tilbehør
Platon Stop Tape

Gulvvarme:
Ved bruk av Platon Stopp på gulv med vannbåren
varme har målinger vist at tregulv har høyere
overflatetemperatur enn tilsvarende gulv med PE
folie og skum.

www.isola.no

Platon Stop Original
Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong

Produktegenskaper
Vesentlige egensaper
Brandmotstand
Strekkstyrke, langs (N/50 mm)
Strekkstyrke, tvers (N/50 mm)
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)
Punktering, Statisk last, metode A (kg) øtool= 10mm)
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A): (m)
Skjøtestyrke (N)
Holdbarhet
Etter varmealdring
Etter kjemisk aldring
Vanndampmotstand (m):
Lyddemping mot steg (m/ 15 mm parkett)
Lyddemping mot steg=trinnlydsdemping (m/ 8 mm laminat)
Støtdempning (DIN 18032, del 2)
Funksjonstemperatur
Smeltepunkt
Forventet livslengde
Motstand mot biologisk påvirkning

Godkjenninger
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Verdi
Klasse F
≥390
≥360
≥8
≥8
Godkjent ved 20kg
≥ 0,65
≥ 0,150
Godkjent
Godkjent
300 ±25%
ca 17 dB(A)
18 dB(A)
Ca 20%
< +50 ºC
140-170 ºC
minst 50 år
Påvirkes ikke

