


Forbo QuickFit is een uniek tweelaags ondervloersysteem  
voor linoleum en vinyl. Houten en steenachtige vloeren kunnen 
met het Forbo QuickFit ondervloersysteem snel en eenvoudig 
worden geëgaliseerd zonder doortekening van plaatnaden.  
Een ideale oplossing, vlakke ondervloeren  zijn immers nood
zakelijk voor een strak eindresultaat.

De onder- en bovenplaten van Forbo QuickFit zijn voorzien van een 
transparante lijmlaag en klaar voor installatie. Na installatie kan de 
vloerbedekking direct op Forbo QuickFit worden verlijmd. Forbo 
QuickFit moet altijd worden toegepast in combinatie met Forbo foam 
of een vergelijkbare dampdichte folie. Forbo QuickFit is een zwevende 
constructie en eenvoudig weer te verwijderen.

De voordelen van Forbo QuickFit:
• Egaliserend
• Snelle en eenvoudige installatie
• Geen doortekening van plaatnaden
• Verbetering contactgeluidisolatie in combinatie met 

Forbo foam: 12 dB volgens NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2
• Uitstekende vochtisolatie
• Gemakkelijk te verwijderen

Productinformatie
Afmeting: 60 x 120 cm
Dikte (excl. Forbo foam):  7 mm (onderplaten 3 mm, 

bovenplaten 4 mm)
Inhoud: 3,6 m2 per pak,  36 m2 per pallet
Opslag:  12 maanden (ongeopende verpakking)

Koel en droog bewaren
Acclimatiseren: 24 uur in de betreffende ruimte
Forbo foam: 25 m x 100 cm, dikte 4 mm, 

met zelfklevende rand

Forbo QuickFit ondervloersysteem

Gebruiksaanwijzing
Forbo QuickFit voor installatie gedurende 24 uur in de
betreffende ruimte laten acclimatiseren. Bij lengtes van meer 
dan 10 m dient een dilatatievoeg te worden aangebracht.

Snij het Forbo foam passend en leg het op de vloer met de  
 aluminium zijde boven. Plak de naden aan elkaar. 

Forbo QuickFit als volgt op maat brengen: insnijden met een  
 recht mes, vervolgens doorbreken.

Bewaar bij het leggen van de panelen een afstand van 
minimaal 6 mm tot de wanden en andere vaste  objecten.  
Start met de installatie aan de korte zijde van  de ruimte met  
een rij onderpanelen (dikte 3 mm) die over de lengte zijn  
gehalveerd (gekleurde lijmzijde boven).
Plaats vervolgens een rij hele onderpanelen (dikte 3 mm) in 
halfsteens verband tegen de eerste rij (gekleurde lijmzijde  

 boven).
Plaats een rij hele bovenpanelen (dikte 4 mm) met de  
transparate lijmzijde onder; daarbij de tweede rij onder- 

 panelen halverwege overlappend.
Voltooi nu de vloer, waarbij het hele oppervlak op deze over- 

 lappende manier wordt bedekt. Verwijder eventuele onef- 
 fenheden door plaatselijk licht te schuren.
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