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• Zeer hoge vormstabiliteit
• Zeer hoge drukvastheid
• Rotbestendig
• Hoge contactgeluidvermindering

STEPBOARD is een licht te verwerken drukvaste  
ontkoppelings- en  renovatieplaat met uitstekende 
contactgeluid verminderende eigenschappen. De 
ontkoppelende werking ontstaat door de afbouw van 
schaarspanningen vanwege de plastische vervorming van 
de plaat.

Toepassing:
STEPBOARD wordt toegepast als duurzame ontkoppeling 
en contactgeluidsvermindering onder  keramische 
tegels en platen, natuursteen en composiet voor 
binnentoepassing. STEPBOARD 9 mm en 15 mm zijn 
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tevens geschikt voor de verlijming op draagkrachtige 
en vakkundig geappliceerde houten vloeren, zoals 
planken vloeren, parket en spaanplaat geschikt. Voor de 
ontkoppeling van keramisch tegelwerk op beschadigde, 
gescheurde maar wel draagkrachtige ondergronden,  
voor het overlappen van oude dilatatievoegen welke 
in het nieuwe tegelwerk opnieuw aangelegd moeten 
worden, tevens voor het ophogen en uitvlakken van 
verschillende bouwhoogtes of bijv. aansluitingen van oud 
wandtegelwerk naar pleisterlagen (bij renovatie).
De toepassing  van STEPBOARD 4 mm is mogelijk op 
verwarmde ondergronden, zonder noemenswaardige 
warmteverlies. STEPBOARD 9 mm en 15 mm bezitten 
warmteisolerende eigenschappen. Onder dunlaag 
warmwater- of  elektrische vloerverwarmingsystemen 
wordt de werkingsgraad bij toepassing van de 4 mm 
plaat met ca. 30 %, bij de 9 mm plaat met ca. 50 %, en 
i.c.m. met de 15 mm plaat met ca. 60 %, verhoogd.

Eenheid
STEPBOARD 
4 mm

STEPBOARD
9 mm

STEPBOARD 
15 mm

Gewicht kg/m2 3,2 ± 5 % 6,3 ± 5 % 10,5 ± 5 %

Dikte mm 4 ± 0,5 9 ± 0,5 15 ± 0,5

Formaat cm × cm 100 × 60 ± 0,1 100 × 60 ± 0,1 100 × 60 ± 0,1

Drukvastheid, DIN 53456 N/mm2 15 10 10

Buigvastheid, DIN 53453 N/mm2 4 2 2

E-Modulus, DIN 53452 MN/m2 ca. 240 ca. 100 ca. 100

Dynamische stijfheid MN/m3 ca. 250 ca. 180 ca. 130

Rek tot breuk, DIN 53457 N/mm2 6 6 6

Toegelaten verkeerslast conform DIN EN 1991-1-1 kN/m2 5 5 5

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ, DIN 52612 W/mK 0,11 0,10 0,8

Warmtedoorlatingsweerstand R,
zonder bekleding conform DIN 52 612

m²K/W 0,04 0,09 0,19

Lengte uitzettingscoëfficient α0 K-1 2,75 × 10-5 2,51 × 10-5 2,10 × 10-5 

Contactgeluidverbetering ∆Lw met keramische 
bekleding**
     met tegels op hechtlaag dB 13 13 14

     met tegels zonder hechtlaag dB – – 20

Brandklasse conform DIN EN 13501-1 Efl Efl Efl

** testobjectwaarde als oriëntatie conform DIN ISO 140-8 und DIN ISO 717-2
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Technische gegevens:
Basis: polyesthervezel
Kleur: groen
Verpakking:  15 mm (60 cm × 1 m): 60 platen/E.-Pal. =  36,0m2 

15 mm (60 cm × 1 m): 6 platen/doos =  3,6 m2 
 10 doos/E.-Pal. =  30,0 m2 
9 mm (60 cm × 1 m): 100 platen/E.-Pal. =  60,0 m2 
9mm (60 cm × 1 m): 10 platen/doos =  6,0 m2 
 10 doos/E.-Pal. =   60,0 m2 
4 mm (60 cm × 1 m): 200 platen/E.-Pal. = 120,0 m2 
4 mm (60 cm × 1 m): 20 platen/doos =  9,0 m2 
 10 doos/E.-Pal. = 90,0 m2

Opslag:  droog, liggend, minimaal 2 jaar 
(verdere techn.gegevens zie tabel blz.1)

Ondergrond:
De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van 
scheidende substanties zijn. Geschikte ondergronden 
op binnenvloeren zijn o.a. beton, cementdekvloeren, 
anhydrietvloeren, magnesietvloeren alsmede oud 
hechtend keramisch tegelwerk en natuursteen. 
Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) ondergronden  
moeten geschuurd worden, droog zijn (< 0,5 % CM op 
onverwarmd; < 0,3 % CM verwarmde ondergronden) en 
met ASO-Unigrund-S gegrondeerd worden.

Verwerking:
STEPBOARD-platen kunnen met een handcirkelzaag 
(bijv. Ø 150 mm, 48 tanden hardmetaal of 60 tanden 
verchroomd), een handzaag of een stanleymes worden 
gesneden. Ter voorkoming van contactbruggen en 
inspanningen moeten de platen met min. 5 mm afstand 
van aangrenzende bouwdelen worden verlegd  Hiervoor 
adviseren wij onze zelfklevende randstrook RD-SK50. 
Op draagkrachtige en effen minerale ondergronden 
is zwevende applicatie met de 15 mm STEPBOARD-
plaat mogelijk. Hiermee wordt de contactgeluidsisolatie 
nogmaals verbeterd. De stootvoegen van de platen bij 
deze toepassing met maskingtape (breedte ca. 50 mm) 
afplakken. Indien de platen op hechtlaag worden 

geappliceerd dan kunnen de volgende flexibele 
lijmmortels worden gebruikt: MONOFLEX-XL, LIGHTFLEX 
of SOLOFLEX . Een verdere afwerking kan na ca. 24 
uur* plaatsvinden. Indien werk onder tijdsdruk staat dan 
kunnen ook de volgende lijmmortels worden gebruikt: 
SOLOFLEX-FAST, CRISTALLIT-Flex of de snel afbindende 
vloeibedmortel MONOFLEX-FB  Hierbij kan men al na  
ca. 3–4 uur* overgaan tot de opvolgende afwerking.

*  De waardes gelden bij +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. 
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze tijd.

Applicatie van STEPBOARD:
• In hechtlaag op beton, gietasfalt, cement, anhydriet- en 
magnesiet dekvloeren en oud tegelwerk van composiet, 
natuursteen, keramiek als contactgeluidsisolatie- en 
ontkoppelingsplaat (STEPBOARD 4 mm, 9 mm en15 mm)

Sterkzuigende en calciumsulfaatgebonden onder- 
gronden met ASO-Unigrond gronderen. Oude hechtende 
ondergronden reinigen en met ASO-Unigrund-S 
voorbehandelen. Oneffenheden kunnen met egalines 
SOLOPLAN-30, SOLOPLAN-FA resp. SOLOPLAN-30-CA 
(calciumsulfaatgebonden, voor de toepassing op 
anhydriet) uitgevlakt worden. Na droging van de 
grondering resp. de egaline wordt met een  
6–10 mm getande spaan de toe te passen lijmmortel op 
de ondergrond aangebracht. De platen worden in de 
verse lijmmortel aangebracht en stomp geplaatst (vermijdt 
kruisvoegen). Direct de platen licht inkloppen zodat er een 
volledige vernetting plaatsvindt. Er mag geen lijmmortel 
in de stootvoegen achterblijven. Na droging van de 
lijmmortel de stootvoegen met maskingtape 20–50 mm 
afplakken.

• In hechtlaag op houten ondergronden zoals 
plankenvloeren, spaanplaat en parket, als  
contactisolatie- en ontkoppelingsplaat  
(alleen STEPBOARD 9 mm en 15 mm)
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Houten ondergronden moeten schoon, droog en 
draagkrachtig zijn. Beschadigde delen vervangen of 
eventueel naschroeven. Eventueel voorhanden voegen 
tussen planken met een acrylaatkit afkitten. Spaan- of 
OSB-platen moeten in verband verlegd, verschroefd en 
verlijmd zijn. Planken en parket eventueel schuren en 
gronderen met ASO-Unigrund-S. Oneffenheden vooraf 
met de verzelversterkte egaline SOLOPLAN-FA tot  
20 mm uitvlakken. Na droging van de grondering resp. 
de egaline met een lijmkam 6–10 mm de desbetreffende 
dunbedlijmmortel op de ondergrond aanbrengen. 
De platen worden in de verse lijmmortel aangebracht 
en stomp geplaatst (vermijdt kruisvoegen). Direct de 
platen licht inkloppen zodat er een volledige vernetting 
plaatsvindt. Er mag geen lijmmortel in de stootvoegen 
achterblijven. Na droging van de lijmmortel de 
stootvoegen met maskingtape 20-50 mm afplakken.

• In hechtlaag op pleisterlagen, beton en metselwerk, als 
renovatieplaat op wanden

Bij toepassing van STEPBOARD op wanden bijv. voor het 
uitvlakken van verspringende secties in tegelwerk, moet 
de ondergrond vast, draagkrachtig, vrij van oude lagen 
zijn en geschikt als tegelondergrond. Zuigende en licht 
zanderige ondergronden gronderen met ASO-Unigrund-S. 
Na droging van de grondering resp. de egaline met een 
lijmkam 6–10 mm de desbetreffende dunbedlijmmortel 
op de ondergrond aanbrengen. De platen worden in de 
verse lijmmortel aangebracht en stomp geplaatst (vermijdt 
kruisvoegen). Direct de platen licht inkloppen zodat er een 
volledige vernetting plaatsvindt. Er mag geen lijmmortel in 
de stootvoegen achterblijven.
Bij de overgang van de oude ondergrond  naar 
de STEPBOARD-platen de aanwezige voeg met 
een alkalibestendig glasweefsel inwerken met de 
desbetreffende dunbedlijmmortel.

Aansluitende toplaag afwerking op 
STEPBOARD:
Na uitharding van de lijmmortel kunnen aansluitend de 
onderstaande afwerkingslagen op STEPBOARD worden 
aangebracht. In natte cellen (belastingsklasse A0 en A 
conform actueel ZDB-Merkblatt*) een hechtlaagafdichting 
met AQUAFIN-2K/M-PLUS of AQUAFIN-RS300 
doorvoeren alvorens verder af te werken.
• Tegels en platen
Voor het verlijmen van tegels en platen, bestaande 
uit keramiek, porcellanato, mozaïek, klinkers en 
verkleuringsgevoelig natuursteen op STEPBOARD kunnen 
de volgende dunbedmortels gebruikt worden: LIGHTFLEX, 
MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB en SOLOFLEX.
• Natuursteen
Voor het verlijmen van natuur- en kunststeenplaten 
adviseren wij: CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX.

Attentie:
•  Bij STEPBOARD gaat het om een afwijkend 

bouwproces. Wij raden daarom aan deze handelswijze 
schriftelijk vast te leggen!

•  Rand- en constructievoegen overnemen resp. op de 
aangewezen plekken aanleggen en met geschikte 
middelen, bijv, randstroken afzetten!

•  STEPBOARD 9 mm en 15 mm bezitten warmte-
isolerende eigenschappen en zijn daarom voor de 
toepassing op verwarmde constructies beperkt resp. niet 
geschikt! De  warmtegeleidingscoefficient van de totale 
opbouw mag niet meer dan 0,15 m²K/W bedragen. 
Zie daartoe ook onder: Richtlinie Nr.: 9 „Einsatz von 
Bodenbelägen op Flächenheizungen en -kühlungen 
– Anforderungen en Hinweise“ vom Bundesverband 
Flächenheizungen en Flächenkühlung e.V.!

•  De technische infobladen van de vermelde 
afdichtingsproducten, egalines, tegellijmen alsmede 
de instructies van de producent van het te verlijmen 
materiaal in acht nemen!

•  Bij de verlijming van natuur- en kunststeen de   
productspecifieke eigenschappen van het te verlijmen 
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.

WKD/MV/TM/KKa

materiaal (verkleuring, schotelgevaar etc.) en de 
verlijmingsrichtlijnen van de fabrikant in acht nemen. Wij 
adviseren een proefverlijming door te voeren.

•  De algemene regels der techniek in acht nemen! In dit 
geval bijv.: 
DIN 18157 De vakinformatie Nr.: 9 „Einsatz von 
Bodenbelägen op Flächenheizungen en -kühlungen 
– Anforderungen en Hinweise“ vom Bundesverband 
Flächenheizungen en Flächenkühlung e.V. 
Die BEB-Merkblätter, herausgegeben vom 
Bundesverband Estrich en Belag e.V. 
Die ZDB-Merkblätter, herausgegeben vom 
Fachverband des deutschen Fliesengewerbes: 

 [*1]  „Uitvoering van hechtlaagafdichtingen bij tegels, 
platen, mozaïekbekledingen- en applicaties“

 [*3] „Bewegingsvoegen in platen of tegelbekledingen“
 [*5]  „Keramische tegels op platen, natuursteen voor 

gevels en betongevelsteen op cementgebonden 
vloeren – constructies met isolatie“

 [*6]  „Keramische tegels of platen, natuursteen voor 
gevels en betongevelsteen op verwarmde 
cementgebonden vloeren“

 [*7]  „Planning en uitvoering van ontkoppelde 
bekledingen bij binnentoepassing“


