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Floorfixx
Gulve skal monteres hurtigt og nemt og det færdige resultat afhænger af undergulvet. Estillon har løsningen. Fremfor en våd
selvnivellerende spartelmasse der kræver lange tørretider, kan Estillon sikre dig hurtig ekspeditionstid.

Floorfixx comfort 10 mm

Floorfixx comfort er et system gulv, der ved hjælp af sandwich systemet og en særlig interaktiv lim, hurtigt og nemt giver et
nyt, isolerende og udlignet undergulv, der straks er klar til brug. Ideel til trafikeret erhvervsbrug og gulvvarme egnet.
• Renovering af undergulve og egnet til linoleum, vinyl, PVC gulve, tæpper og tæppefliser og andre typer med en
minimumtykkelse på 2 mm
• Ingen ventetid, klar til omgående brug
• Udligner ujævnheder og giver maksimum stabilitet
kleurvoorstellen hoofdmerk
• Dæmper trinlyd med min. 10 dB
• Egnet til gulvvarme/-køling pga. lav termisk modstand
• Egnet til lamelparket, som uden videre også kan limes til Floorfixx comfort
• Udviklet til områder med høj brugsintensitet

Det tørre nivelleringssystem: Floorfixx
Floorfixx er underlaget for linoleum, Vinyl, PVC, PVC Click, tæpper, tæppefliser, lamelparket, laminat, kork og andre lignende
gulvtyper. Floorfixx produkterne giver mulighed for et plant og isolerende undergulv på en nem og tør måde. Undergulvet er klar til
brug direkte efter montage, hvilket er en stor fordel og forskel i sammenligning med en våd spartelmasse.
Tidsbesparende, enkelt og ingen tørretider.
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Floorfixx
underlaget monteres nemt og hurtigt pga. sandwich systemet og den særlige interaktive lim, samt sikrer samtidig en
omgående brugbar og isolerende flade der støjdæmper trinlyd med min. 10 dB.
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Floorfixx fini 8 mm

kleurvoorstellen hoofdmerk

Floorfixx fini er et system gulv, der ved hjælp af sandwich systemet og en særlig interaktiv lim, hurtigt og nemt giver et nyt,
isolerende og udlignet undergulv, der straks er klar til brug. Ideel til bolig, let erhverv.
•
•
•
•
•
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Renovering af undergulve og egnet til vinyl, PVC click gulve og tæppefliser.
Ingen ventetid, klar til omgående brug
Udligner ujævnheder og giver maksimum stabilitet
Dæmper trinlyd med min. 10 dB
Udviklet til boligområder og let erhverv
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Floorfixx regular 9 mm / Floorfixx regular basic 7 mm

fire resistance
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Floorfixx regular basic (til brug som varmefordelingsplader ovenpå spånplader med gulvvarme)

smart

fire resistance

Floorfixx regular er et system gulv, der ved hjælp af sandwich systemet og en særlig interaktiv lim, hurtigt og nemt giver et
nyt, isolerende og udlignet undergulv, der straks er klar til brug. Ideel til bolig og erhverv.

kleurvoorstellen ﬁre resistance

fire resistance

• Renovering af undergulve og egnet til linoleum, vinyl, PVC gulve, tæpper og tæppefliser og andre typer med en
minimumtykkelse på 2 mm
• Ingen ventetid, klar til omgående brug
• Udligner ujævnheder og giver maksimum stabilitet
• Dæmper trinlyd med min. 10 dB
• Udviklet til boligområder og erhverv
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Floorfixx smart 8 mm
Vinyl på rulle

Floorfixx smart er et system gulv, der ved hjælp af sandwich systemet og en særlig interaktiv lim, hurtigt og nemt giver et
nyt, isolerende og udlignet undergulv, der straks er klar til brug. Ideel til bolig, let erhverv.
•
•
•
•
•

Renovering af undergulve og egnet til PVC gulve og tæppefliser med en minimumtykkelse på 2,5 mm
Ingen ventetider, klar til omgående brug
Udligner ujævnheder og giver maksimum stabilitet
Dæmper trinlyd med min. 10 dB
Udviklet til boligområder og let erhverv
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Se montage video’er på vores YouTube kanal
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