Zelfklevende geluiddempende ondervloeren

Hout / laminaat / parket

PVC stroken / keramische en stenen tegels

Tapijttegels / tapijt

Voordelen
InstaLay is een revolutionair, geoctrooieerd
vloerlegsysteem dat minder voorbereiding van de
ondervloer vereist en waarvoor geen lijm benodigd is,
waardoor het leggen snel, schoon en eenvoudig is.
InstaLay heeft geluiddempende eigenschappen en biedt
comfort om de prestaties van alle voorkomende vloeren/
vloerbedekkingen te verbeteren in woningen, horeca,
winkels, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en meer.
Het InstaLay-systeem heeft als voordeel dat het intern
wordt ondersteund door gerecycled gevulkaniseerd
rubbergranulaat, in tegenstelling tot traditionele schuimen textielonderlagen. Hierdoor biedt het rubbergranulaat
bij het samendrukken van InstaLay uitstekende
dempingsprestaties, maar als de druk wordt
weggenomen, neemt dit granulaat direct weer zijn
originele vorm aan. Naast het feit dat het niet in elkaar
zakt, degradeert het ook niet na verloop van tijd en heeft
het uitstekende akoestische eigenschappen.

Comfort
● Vermoeidheidsbeperkende eigenschappen bieden
loopcomfort
● Verbeterde schokabsorptie voor fitness- en dansstudio’s

Akoestische prestaties
● Gefabriceerd uit gerecyclede rubbergranulaat voor
uitstekende akoestische prestaties

Eenvoudige installatie vergt
minder tijd en verlaagt de kosten
● Geen lijm vereist
● Wordt los gelegd
● Minimale voorbereiding ondervloer
● Kan over bestaande vloer worden gelegd

InstaLay 25
• Verbetering contactgeluid – 17dB ΔLw
• Contactisolatieklasse (IIC) – 49
InstaLay 30
• Verbetering contactgeluid – 23dB ΔLw
• Contactisolatieklasse (IIC) – 55
InstaLay 50
• Verbetering contactgeluid – 26dB ΔLw
• Contactisolatieklasse (IIC) – 58
Getest op betonnen vloer van 150mm / 6” zonder vloerbedekking of plafondsysteem

InstaLay® is een geregistreerd handelsmerk
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Toepassingen
Het assortiment geoctrooieerde InstaLay-producten worden gefabriceerd uit gerecyclede autobanden die een superieure
duurzaamheid, contactdemping en geluidsreductie leveren, wat de prestaties van vele soorten vloerbedekking verbetert.

Tapijttegels / tapijt

Hout / laminaat / parket

● Tapijttegels
● Kamerbreed tapijt
● Natuurlijke vloerbedekking

●
●
●
●
●

Massief hout
Bewerkt hout
Bamboe
Laminaat
Parketvloer

PVC stroken / keramische
en stenen tegels
● PVC stroken
● Geweven vinyltegels
● Keramische en porseleinen
tegels
● Natuursteentegels
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ASSORTIMENT
InstaLay 25hg
Onderlaag van 2,5mm met permanente zelfklevende lijmverbinding
(sterk klevend). Ideaal voor PVC stroken (dryback) en geweven
vinyltegels (dryback) met een dikte ≥ 2,0mm en keramische,
porseleinen en natuursteentegels.

Milieuvriendelijk
● Gemaakt van hergebruikt auto banden rubber
● Verlijmd met synthetisch rubber
● Volledig herbruikbaar – ‘Cradle-to-Cradle’

InstaLay 30hg
InstaLay 50hg

Onderlaag van 3mm met permanente zelfklevende lijmverbinding
(sterk klevend). Ideaal voor het leggen van PVC stroken (dryback)
en geweven vinyltegels (dryback) met een dikte ≥ 3,0mm,
massief/bewerkt hout (messing-en-groefverbinding)/parket en
kamerbreed tapijt.

Onderlaag van 5mm met permanente zelfklevende
lijmverbinding (sterk klevend). Ideaal voor het leggen van
massief/bewerkt hout (messing-en-groefverbinding)/
parket en kamerbreed tapijt.

InstaLay 30lg

InstaLay 50lg

Onderlaag van 3mm met niet-permanente zelfklevende
lijmverbinding (beperkt klevend). Ideaal voor het leggen van
tapijttegels, PVC stroken (klikverbinding) met een dikte ≥ 3,0mm,
bewerkt hout (klikverbinding) en laminaat (klikverbinding).

Onderlaag van 5mm met niet-permanente zelfklevende
lijmverbinding (beperkt klevend). Ideaal voor het leggen
van tapijttegels, bewerkt hout (klikverbinding) en
laminaat (klikverbinding).

ECHT CRADLE-TO-CRADLE HERGEBRUIK (GEEN DOWNCYCLING)

Leg 1000m2 (10.764 ft2) InstaLay en hergebruik 127 vrachtwagenbanden of 555 autobanden*
*Berekening op basis van 5mm InstaLay
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Comfort
● Dempende onderlaag biedt loopcomfort
● Vermoeidheidsbeperkende eigenschappen voor
toepassingen waarbij mensen langere tijd moeten
staan
● Rubbergranulaat biedt superieure stabiliteit,
prestaties en duurzaamheid
● Transformeert koude, harde en ‘onvriendelijke’
vloeren naar zachtere en warmere systemen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
● Unieke zelfklevende constructie die de legtijd en kosten aanzienlijk vermindert
● Wordt los gelegd zonder natte lijm voor snel plaatsen
en eenvoudig achteraf te verwijderen
● Vereist aanzienlijk minder voorbereidingstijd van de
ondervloer, aangezien egalisatiemiddelen vaak niet
nodig zijn
● Kleine imperfecties in de ondervloer worden
weggewerkt
● Geen vertraging vanwege droogtijden en geen
problemen vanwege te vroege/te late plaatsing
● Snel te leggen, eenvoudig om mee te werken – geen
lijmresten omdat lijm in contact komt met de
vloerbedekking
● Is direct beloopbaar nadat de vloerbedekking is
gelegd
● Kan direct zonder schade over bestaande vloeren
worden gelegd

Akoestische prestaties
Vloerbedekking

Onderlaag

Akoestische
prestaties ΔLw

Geweven tapijt (2689gsm)
Geweven tapijt (2689gsm)
Getuft tapijt (1480gsm)
Getuft tapijt (1480gsm)
Tapijttegels (met bitumen drager)
PVC stroken (3mm)
Bolon geweven vinyltegels (3mm)
Laminaat (7mm)
Bamboe (10mm)
Bewerkt hout (14mm)
Massief hout (21mm)
PVC stroken (2.5mm)
Keramische tegels (10mm)

InstaLay 50
InstaLay 30
InstaLay 50
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 25
InstaLay 25

41dB
40dB
36dB
30dB
29dB
63 (IIC)
21dB / 53 (IIC)
59 (FIIC)
60 (IIC)
18dB / 57 (FIIC)
57 (FIIC)
18dB / 50 (IIC)
19dB / 51 (IIC)

● Geen lijm of spijkers vereist voor houten vloeren
● Transformeert koude, harde en ‘onvriendelijke’ vloeren naar
een zachter, warmer, vermoeidheidsbeperkend systeem dat
aantrekkelijk is voor de winkel-, horeca-, zorg- en
onderwijssector
● Polypropyleen membraan voorkomt migratie van weekmaker
tussen vinyl/pvc en rubber
● Biedt superieure stabiliteit, prestaties en duurzaamheid, met
name op locaties met veel loopverkeer
● Gefabriceerd uit gerecycled rubber granulaat, die comfort en
duurzame akoestische prestaties bieden
● Hygiënisch – natuurlijk antimicrobieel, antiallergeen, nietabsorberend en rotbestendig
● Laag VOC-gehalte voor een gezonder milieu
● Milieuvriendelijk en volledig recyclebaar
● Verslechtert niet en zakt niet in na verloop van tijd
● Kan worden gebruikt met vloerverwarmingssystemen
● Gegarandeerd voor 10 jaar
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geen lijm
meer

geen spijkers
meer

minimale
voorbereiding
ondervloer

met InstaLay
gewoon
beschermfolie
verwijderen en
vastplakken

De InstaLay-oplossing – Geen lijmresten. Snel en eenvoudig te gebruiken.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Leg de rollen InstaLay los op
de ondervloer

Zorg dat de rubberkant naar beneden
gericht is met de beschermfolie naar boven

Hout / parket / laminaat / bamboe

Stap 3

Stap 3

Stap 3

PVC stroken

Tapijttegels / tapijt

Keramische / porseleinen /
natuursteentegels

Unieke zelfklevende constructie die de legtijd en -kosten aanzienlijk vermindert
Ga naar www.instalay.nl voor gedetailleerde leginstructies en demonstratievideo's
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PRODUCTINFORMATIE
Details

InstaLay 25

InstaLay 30

InstaLay 50

Verbinding

Minimaal 80%
gerecycled rubber granulaat
Synthetische latex
Non Woven polypropyleen
2,5mm
1,13 kg/m2 / 0,23 lb/ft2
452 kg/m3 / 28,2 lb/ft3
1m x 15m / 3’ 3” x 49’ 2”
15m2 / 161,4ft2
17 kg / 37,5 lb
0,43 tog

Minimaal 80%
gerecycled rubber granulaat
Synthetische latex
Non Woven polypropyleen
3mm
1,3 kg/m2 / 0,27 lb/ft2
443 kg/m3 / 27,6 lb/ft3
1m x 15m / 3’ 3” x 49’ 2”
15m2 / 161,4ft2
20 kg / 44,1 lb
0,60 tog

Minimaal 80%
gerecycled rubber granulaat
Synthetische latex
Non Woven polypropyleen
5mm
2,0 kg/m2 / 0,41 lb/ft2
400 kg/m3 / 25,0 lb/ft3
1m x 10m / 3’ 3” x 32’ 10”
10m2 / 107,6 ft2
20 kg / 44,1 lb
0,83 tog

23dB *

26dB *

55 *
63 **
Geen onaangename geur
0.029 mg/m2/hr (lage VOC-uitstoot)
Klasse CFL-S1***

58 *

Bindmiddel
Type drager
Dikte
Gewicht
Dichtheid
Rolmaat
Oppervlak
Rolgewicht
Thermische weerstand
BS 4745:2005 (ISO 5085-1:1989)
Gemeten verbetering
17dB *
contactgeluid (ΔLw)
BS EN ISO 140-8:1998
Contactisolatieklasse (IIC)
49 *
ASTM - E492-09
Geur
Geen onaangename geur
Vluchtige Organische Componenten (VOC) –
Brandgedrag
–
BS EN ISO 9239-1:2002

Geen onaangename geur
–
–

*Getest op betonnen vloer van 150mm / 6” zonder vloerbedekking of plafondsysteem
** IL30hg met LVT’s (3mm) getest op betonnen vloer van 150mm / 6” met verlaagd plafond
*** Test uitgevoerd op IL30hg met LVT’s

TOEPASSINGEN

Zie onderstaande tabel voor het kiezen van het juiste InstaLay-product.
InstaLay hg

InstaLay lg

Sterk klevende lijm voor een permanente binding

Beperkt klevende lijm voor verwijderen nadien

25hg
Tapijttegels
✗
Kamerbreed tapijt
✗
Natuurlijke vloerbedekking
✗
Massief hout (messing-en-groefverbinding) ✓
Bewerkt hout (messing-en-groefverbinding) ✓
Bamboe (messing-en-groefverbinding)
✓
Bewerkt hout (klikverbinding)
✓
Laminaat (klikverbinding)
✓
Parketvloer (geen verbindingssysteem)
✓
PVC stroken (dryback) ≥ 2,0mm
✓
PVC stroken (dryback) ≥ 3,0mm
✓ aanbevolen†
PVC stroken (klikverbinding) ≥ 3,0mm
✓
Geweven vinyltegels (dryback) ≥ 2,0mm
✓
Geweven vinyltegels (dryback) ≥ 3,0mm
✓ aanbevolen†
Loose Lay Vinyl Tiles ≥ 3.0mm
✓
Ceramic / Porcelain Tiles††
✓
†

Zie apart document met aanbevelingen voor de toepassing van PVC stroken

30hg
✓
✓
✓
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✓
✓
✓ aanbevolen
✗
✓
✓
✗
✓
✗
✗

50hg
✓
✓
✓
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

30lg
✓ aanbevolen
✗
✗
✗
✗
✗
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✗
✗
✗
✓ aanbevolen
✗
✗
✗
✗

50lg
✓ aanbevolen
✗
✗
✗
✗
✗
✓ aanbevolen
✓ aanbevolen
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

††

Men dient voor alle installaties een door InstaFloor goedgekeurde, vooraf gemengde flexibele voegspecie te gebruiken
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Milieuvriendelijke
vloeroplossingen – Wereldwijd

InstaFloor, Insta House, Ivanhoe Road,
Hogwood Business Park, Finchampstead,
Wokingham, Berkshire. RG40 4PZ. Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)118 973 9560
E-mail: sales@instafloor.co.uk

InstaFloor SA (Pty) Ltd,
5 Mallory Road, Hilton, 3201,
KwaZulu/Natal, Zuid-Afrika
Tel: +27 (0)33 343 1360
E-mail: sales@instafloor.co.za

www.instafloor.co.uk

North America
InstaFloor North America,
11420 Ferrell Drive, Suite 307,
Farmers Branch, TX 75234. USA
Tel: +1 214 256 572

E-mail: sales@instafloorna.com

www.instafloorna.com

E-mail: sales@instafloorau.com

E-mail: sales@instafloorkr.com

www.instafloorau.com

www.instafloorkr.com
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