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NAADLOZE OVERGANG
mEt THOMSIT TF 501
THOMSIT TF 501 uit de THOMSIT-Floor®-serie is de nieuwe zelfklevende
onderlaag voor het snel leggen van LVT- en vinyl-designbedekkingen
vanaf een dikte van 2 mm.
• Eenvoudige, comfortabele en snelle verwerking
• Loose-Lay-systeem: los te leggen, snel en zonder 		
resten te verwijderen
• Uitstekende contactgeluidsreductie van 17 dB
• Uiterst geringe opbouwhoogte van slechts 1 mm

JAAR

• Zeer laag oppervlaktegewicht
www.thomsit.nl

THOMSIT TF 501 –
De THOMSIT-FLOOR® ISOLERENDE
ONDERLAAG VOOR ZWEVENDE MONTAGE!
THOMSIT TF 501 is een hoogwaardige, aan de bovenzijde zelfklevende isolerende onderlaag voor het over het volledige
oppervlak verlijmen van LVT- en vinyl-designbedekkingen met een dikte vanaf 2 mm. De onderlaag is de ideale oplossing
voor een snelle renovatie – ook bij doorlopend gebruik van de ruimte! Dankzij de geringe opbouwhoogte van de vloer en de
Loose-Lay-eigenschappen kan de onderlaag zonder resten worden verwijderd, zonder de ondervloer te beschadigen.
Zodoende is de onderlaag tevens te gebruiken op plaatsen die vanwege een hoge opbouw van de ondergrond of in verband
met het behoud van de desbetreffende situatie anders niet zouden kunnen worden gerenoveerd.

ALLE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ
THOMSIT TF 501 levert dankzij de uitstekende
producteigenschappen optimale power bij het
leggen van designvloeren!

NIEUW

• Eenvoudig, variabel en snel leggen
• Geen verder hechtmiddel noodzakelijk
• Aangebrachte bovenste bedekking direct te gebruiken
• Los te leggen zonder een maximaal oppervlak
• Snel en zonder resten weer te verwijderen
• Uiterst geringe opbouwhoogte van 1 mm
• Hoge contactgeluidsreductie tot 17 dB
• Zeer laag oppervlaktegewicht

Beschermfolie in delen
voor comfortabel werken
Speciale lijm met hechtvertrager
voor eenvoudig corrigeren
1 mm isolatieschuim met
17 dB contactgeluidsreductie

IDEAAL VOOR DEZE TOEPASSING
THOMSIT TF 501 wordt zwevend op de gladde, egale
ondergrond aangebracht, en kan op een groot aantal
harde vloeren worden gebruikt.
• Te gebruiken op bestaande vloeren in bijv. huurwoningen,
winkels, beursstands, tentoonstellingsruimten, shop in shopsysteem
• Het Loose-Lay-systeem garandeert altijd het eenvoudig en
zonder resten verwijderen zonder de daaronder liggende
vloer te beschadigen
• Vloerdelen gedurende korte tijd verplaatsbaar dankzij lijm
met hechtvertrager

Bovendien voldoet THOMSIT TF 501 aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten ruimten en milieu.
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