
• Snel egalisatiesysteem

• Direct klaar voor vloerafwerking

• Eenvoudig zwevend te installeren

• Zorgt voor geluidsreductie

Floorfixx

WWW.ESTILLON.COM



Herkent u dat uw klanten weinig tijd hebben voor het laten plaatsen van een nieuwe vloer?

Estillon biedt u de oplossing! In plaats van nat egaliseren, kunt u namelijk tijd besparen met de ondervloerrange Floorfixx.

Het droge egalisatiesysteem Floorfixx

Floorfixx is de ondervloeren range  voor rigid core, linoleum, verend vinyl, PVC, PVC klik, tapijt, tapijttegels en lamelparket.  

Met deze ondervloeren kunt op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren.  

Deze ondervloeren zijn daarnaast ook direct belastbaar, u hoeft niet te wachten tot deze droog is. Dit is een groot voordeel  

ten opzichte van nat egaliseren. Tijdsbesparend, eenvoudig en schoon. En daarnaast geen last van lange droog- en wachttijden.

De Floorfixx ondervloeren creëren met behulp van het zogenoemde sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en 

eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer. Deze ondervloeren zijn geschikt voor huishou- 

delijk en projectmatig gebruik. En alsof dit nog niet voldoende is, isoleren de Floorfixx ondervloeren contactgeluid.  

Leg de ondervloeren altijd in combinatie met een damp- of vochtscherm!

Waarom vloer egalisatie van Estillon?

• U kunt met ondervloeren een hoge kwaliteit, 

 vlakke, stabiele en blijvend droge basisvloer creëren

• Als het aan een geluidseis moet voldoen

• Met ondervloeren verlengt u de levensduur

 van uw vloerbekleding. 

• Ondervloeren bieden extra luxe en comfort

Voordelen van Floorfixx ondervloeren

• Snel egalisatiesysteem

• Direct klaar voor uw vloerafwerking

• Eenvoudig zwevend te installeren

• Zorgt voor geluidsreductie

NIEUW
Floorfixx optimum is een systeemvloer met een unieke zelfklevende laag, hierdoor is traditionele lijm niet meer nodig. 

Creëer snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer met Floorfixx optimum.

Floorfixx optimum zorgt voor eenvoudige installatie; Iedere centimeter bevat de juiste lijmverbinding, hierdoor is er  

minder risico op loskomende vloerdelen. Elke geïnstalleerde vloer bereikt zijn maximale sterkte. 

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met wacht-/droogtijden want de vloer is direct belastbaar. Het gebruik 

van Floorfixx optimim  betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld. 

Installeer eenvoudig dankzij de handige lip-las verbinding. Maak het legplan gemakkelijk op het siliconenpapier. Doordat 

het siliconenpapier tijdens de installatie blijft zitten kunt u op ieder gewenst moment starten en stoppen met de installatie. 

Floorfixx optimum is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

 • Snelle installatie door zelfklevende laag

 • Geen gebruik traditionele lijmen

 • Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Dryback

  stroken en -tegels, van minimaal 2,5 mm dikte

 • Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar

 • Egaliseert oneffenheden en geeft maximale stabiliteit

 • Garandeert een strakke vlakke basis voor uw installatie

Floorfixx optimum 8mm 
62107

Omschrijving

Soort vloer 

Materiaal

Legplan:

Floorfixx optimum is een systeemvloer met 

een unieke zelfklevende laag

PVC Dry Back stroken en –tegels

MDF-XPS 4843 gram/m²

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,825 0,565 2,8 Bfl-S1 20 2,00 214 0,123 720      

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

Vinyl op rol Linoleum
PVC dry back 
dikte > 2,5mm

PVC dry back 
dikte > 2 mm

PVC klik Tapijt Tapijttegels Lamelparket Rigid core

Floorfixx Fini ja los gelegd ja ja ja

Floorfixx 
Smart

ja ja ja ja

Floorfixx 
Regular

ja ja ja ja ja ja ja ja

Floorfixx 
Comfort

ja ja ja ja ja ja ja ja verlijmd

Floorfixx 
Optimum

ja

Brandklasse geluidsreducerend egaliserend vermogen drukweerstand warmte weerstand densiteit



Floorfixx fini 8 mm
62074

Omschrijving

Soort vloer 

Materiaal

10 dB certificaat

Legplan:

Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine 

oneffenheden in de ondervloer opvangt

Tapijttegels, vinyl, PVC klik vloeren en rigid core

MDF-XPS 2880 gram/m2

Ja 

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,85 0,59 5,015 Efl-S1 21 2,00 149 0,213 360

Floorfixx smart 8 mm 
62104

Omschrijving

Soort vloer 

Materiaal

10 dB certificaat

Legplan:

Floorfixx smart is een systeemvloer welke 

met behulp van de handige lip-las verbinding 

eenvoudig een nieuwe ondervloer creëert

PVC, tapijt, tapijttegels

MDF-XPS 4714 gram/m2

Ja

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,825 0,565 2,8 Bfl-S1 20 2,00 240 0,123 720

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

Floorfixx regular 9 mm
62200

Floorfixx comfort 10 mm
62210

Omschrijving

Soort vloer 

Materiaal

10 dB certificaat

Floorfixx regular is een systeemvloer welke 

met behulp van het sandwichsysteem en de 

interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe 

ondervloer creëert

Linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels

en rigid core

MDF-XPS 6050 gram/m2

Ja

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

9 1,20 0,60 2,88 Bfl-S1 22 2,00 251 0,133 720

Omschrijving

Soort vloer 

Materiaal

Vloerverwarming

10 dB certificaat

Legplan:

Floorfixx comfort is een systeemvloer, geschikt 

voor zwaarder projectmatig gebruik en in com-

binatie met vloerverwarming  

Linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels 

en lamelparket, van minimaal 2 mm dikte

MDF-XPS 6900 gram/m2

Ja

Ja

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

10 1,20 0,60 2,88 Bfl-S1 20 1,00 168 0,081 720

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120
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Brandklasse Bfl -S1 geluidsreducerend egaliserend vermogen drukweerstand warmte weerstand densiteit

Brandklasse Bfl -S1 geluidsreducerend egaliserend vermogen drukweerstand warmte weerstand densiteit
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Legplan:



Floorfixx Balance 020 /  Floorfixx Balance 200
62215                                                        62216

SPANfloor12 mm / KOMBIfloor 17 mm
62106                   62105

Omschrijving

Materiaal

Vloerverwarming

Droge egalisatievulling voor het egaliseren 

van holle ruimtes of hoogteverschillen die 

opgevangen moeten worden

Mineraal gecoate houtsnippers

Geschikt

Omschrijving

Materiaal

Vloerverwarming

Systeemvloer voor de renovatie van 

slechte basisvloeren

Vochtbestendige V313 spaanplaat

Niet geschikt

Kantstroken
62094

Damp-/vochtscherm 160 µm
69781/69780

Verlengbare handroller
R10955

Delphin mes met koker
R10633

Rubber hamer, wit 560 g
R10514

Tapiton Alu (24r) 50 mm x 25 mtr
R50220

Linoleumwals 45 kg
R10944

Floorfixx Balance
Floorfixx Balance 020 is een droge egalisatievulling (volgens DIN 18560-2) gemaakt van mineraal gecoate houtsnippers.

Dit gepatenteerde proces garandeert de lange levensduur van het product. De korrels blijven permanent stabiel, slijten

niet en zijn bestand tegen schimmel. Het grote voordeel is de verwerking zonder water of bindmiddelen. De vulling is

stabiel in positie en kan direct na het verwerken worden belopen.

Korrel-
grootte

Gewicht
Materiaal-

verbruik
Installatie-

hoogte
Brand-
klasse

Korreldruk-
sterkte

Warmte-
weerstand

FLOORFIXX
Balance 020

62215

2 – 4 mm
370

kg/m3
10Ltr./m²/

cm H.
0-20 mm B1 / Bfl-S1

8,2 
N/mm²

0,075 
W/mK

FLOORFIXX 
Balance 200

62216

4 - 8 mm
360

kg/m3
10Ltr./m²/

cm H.
10-200 

mm
B1 / Bfl-S1

12,6 
N/mm²

0,080 
W/mK

Dikte
mm

Lengte
m

Breedte
m

Inhoud
m²

% dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

SPANfloor
62106

12 1,20 0,60 2,16 NA 16 18 NA 0,21 600

KOMBIfloor
62105

17 1,20 0,60 2,16 NA 19 18 NA 0,25 600

Roberts gereedschappen en accessoires
alles voor het installeren van ondervloeren

Floorfixx kantstroken zijn te gebruiken in combinatie 

met Floorfixx smart en Floorfixx optimum ondervloeren. 

Bedoeld voor gebruik onder de rand op de eerste rij zodat 

u deze Floorfixx platen niet hoeft te versnijden. U kunt 

de kantstroken ook als vulstrook gebruiken waar nodig.

Afmeting: 820 x 65 x 5,2 mm. Bundel van 7 stuks

Damp-/Vochtscherm is 

volledig vochtwerend volgens 

de standaard van de EPLF

High Tack contactlijm in spuitbus, 

op basis van synthetische rubber. 

Bevat geen schadelijke CFK’s

Tapiton Alu is een dampdichte 

alu tape voor het sealen van PE 

vochtscherm en ondervloeren die 

voorzien zijn van een vochtscherm

Verlengbare handroller 

met 3 rubberen rollers 

Lengte 40-70 cm

Breedte 19 cm

Laat geen afdrukken achter. 

Ook ideaal voor het aan-

kloppen van geanodiseerde 

profielen. Eén kant gebogen 

en één kant glad. Houten 

handgreep. Maat 2, ø 64 mm

Met 3 rollen,

Breedte 40 cm

High Tack spuitbuslijm 12 x 500 ml.
R0023

Brandklasse Bfl -S1 geluidsreducerend egaliserend vermogen drukweerstand warmte weerstand densiteit

Levering met zwarte kunststof-

koker

Concave mesje 0,65 mm,

pak 10x10

R10390



FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Estillon heeft alle accessoires in haar assortiment die

nodig zijn bij de installatie van ondervloeren:

Bezoek www.estillon.com voor up-to-date informatie,

de digitale catalogus en contactpagina.

Over Estillon

• Meer dan 50 jaar ervaring

• Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen

• Bekende merken zoals Egalsoft, Bestbase, Floorfixx en Roberts

• Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten

• Levering aan groothandels, hotelketens, casino’s, theaters, cruiseschepen, kantoren

 De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en 

 agentschappen over de hele wereld

•  Estillon is officieel partner van het Quiet room® label voor hotels

Estillon B.V.
Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon is part of                        Group Limited

Estillon GmbH
Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.
64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr

Over Estillon
• Meer dan 50 jaar ervaring

• Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen

• Bekende merken zoals Egalsoft, Bestbase, Floorfixx en Roberts

• Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten

• Levering aan groothandels, hotelketens, casino’s theaters, cruiseschepen, kantoren.

• De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en

 agentschappen over de hele wereld

• Estillon is officieel partner van het Quiet room® label voor hotels.

Bekijk de installatievideo’s op ons YouTube kanaal.


