
PF RAPIDO
Technisch blad

Omschrijving: 
De PF Rapido is een ondervloer die geschikt is voor Dry Back PVC stroken. De ondervloer kan los gelegd 
worden. Aan de bovenkant bevindt zich een een zelfklevende laag waar de PVC stroken op bevestigd kun-
nen worden. Er is dus geen hechtmiddel meer nodig. De PF Rapido zorgt daarmee voor een snelle, schone, 
zwevende en eenvoudige installatie. 

LET OP: na verlijming van de PVC stroken beslist EXTRA WALSEN. Het is uiterst belangrijk dat er 
intensie-ver gewalst wordt dan bij normale verlijming. Houd rekening met een maximale oppervlakte 
van 150 m² zonder dilatatie met een maximale lengte van 12,5 meter

Door een PVC vloer op PF Rapido te leggen wordt de vloer een zwevende vloer; houd altijd de 
leginstructies van een zwevende PVC vloer aan van de betreffende PVC leverancier m.b.t. 
zwelruimte, dilateren en maximale lengte/breedte.

: ≥ 55 kPa 
: ≥ 450 kPa
: 0,01m² K/W

: 1,8 mm
: 100 cm
: 6,5 meter
: zwart
: mat zilver

Technische gegevens: 
Kortstondige belasting (CS) 
Langdurige belasting (CC) 
R-waarde (Rλ,B)

Dikte 
Breedte 
Lengte 
Kleur 
Folie 

Voordelen PF Rapido: 
• Zelfklevend, waardoor er geen hechtmiddel meer nodig is
• Geschikt voor vloerverwarming
• Bureaurolstoelvast
• Projectmatig toepasbaar
• Makkelijk uit te rollen, te snijden en te plaatsen

De totale R-waarde (R) van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 
m²K/W. 
Voor vloerkoeling is dat slechts 0.09.m²K/W.m
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Kortstondige belasting(CS)
≥ 55 kPa

Langdurige belasting (CC)
≥ 450 kPa

24°C

R-waarde (Rλ,B)
0,01m² K/W

Reflectiegeluid (RWS)
6 %
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Zelfklevende ondervloer

Artikelgegevens PF RAPIDO
Dikte : 1,8 mm
Rolbreedte : 100 cm
Rollengte : 650 cm 
Totale oppervlakte rol  : 6,5 m² 
Pallet : 40 rollen

• Geschikt voor Dry Back PVC stroken
• Ondervloer om Dry Back PVC stroken zonder lijm te installeren
• Zelfklevende laag aan de bovenzijde waaraan PVC stroken

bevestigd kunnen worden
• Gebruik van hechtmiddel om ondervloer te fixeren is overbodig
• Snelle, schone en eenvoudige installatie van PVC vloeren
• Geschikt voor vloerverwarming
• Bureaurolstoelvast
• Geschikt voor projectmatig gebruik

PF RAPIDO 

• Laat de PF Rapido en de te leggen LVT vloerbedekking 48 uur op
kamertemperatuur komen.

• Maak de vloer grondig schoon en verwijder grote oneffenheden.
• Leg de rollen met de (witte) vlieszijde naar beneden.
• De afstand tot de wanden moet steeds ca. 3mm bedragen.
• Leg de banen tegen elkaar aan en spanningsvrij.
• Verwijder de folie stuk voor stuk.
• Leg de LVT vloerbedekking in een hoek van 90° ten opzichte van de

PF Rapido banen.
• Wals het materiaal met een wals van 50kg.
• Geen wachttijd, direct bruikbaar.

Vraag voor de verwerking goedkeuring van de vloerbedekkingfabrikant. 
Meer informatie over de verwerking is te vinden in de betreffende leg-
voorschriften van de fabrikant. 

PF RAPIDO 
Leginstructie

NB: na verlijming van de PVC stroken beslist EXTRA  
WALSEN. Het is uiterst belangrijk dat er intensiever gewalst 
wordt dan bij normale verlijming.

NB: Door een PVC vloer op PF Rapido te leggen wordt de vloer 
een zwevende vloer; houd altijd de leginstructies van een 
zwevende PVC vloer aan van de betreffende PVC leverancier 
m.b.t. zwelruimte, dilateren en maximale lengte/breedte.


