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Stabiele basis voor zachte vloerafwerkingen (tapijt, PVC, rubber, 
linoleum, vinyl, kurk etc.) over droge vloerverwarmingssystemen.

Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming 
om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen 
van het tapijt, linoleum en dergelijke. DuoBoard bestaat uit twee 
lagen HDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm): 
Base board en het Top board. 

DuoBoards worden gekenmerkt door een lage bouwhoogte, 
een grote duurzaamheid en een hoge warmtedoorlaatbaarheid. 
Voor de installatie moet het product minimaal 48 uur worden 
bewaard bij een temperatuur van niet minder dan 18°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van niet meer dan 60% in de ruimte 
waarin het DuoBoard-systeem zal worden gebruikt. Ook moeten 
de basisplaten grondig gereinigd worden van stof en vuil voor de 
installatie. De bodemplaat kan slechts eenmaal worden gelijmd.

Het oppervlak van de vloerverwarmingslaag moet stabiel, vlak en 
schoon zijn.

MAGNUM DuoBoard 

Specificaties

Dichtheid 860 (kg/m)

Warmtegeleidingsvermogen λ 0,192 (W/mK)

Warmteweerstand R 0,037 (m K/W)

Buigsterkte volgens EN 310 ≥ 23 (N/mm)

Treksterkte volgens EN 319 ≥ 65 (N/mm)

Zwelling na 24 uur volgens 
EN 317

≤ 60 (%)

Formaldehydegehalte 
E1 klasse volgens PN-EN 120

max. 8 (mg/100g)

Garantie 2 jaar

EXAMPLE OF ARRANGEMENT

Base plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF
- one side coated with glueprotected by PE foil

Edge profile

Expansion joints between rooms

Expansion joints between rooms

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Top plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF

Top plate

Base plate

Dry underfloor heating board

Edge strip

Edge profile

not less than 1 cm 

CROSS SECTION TROUGH THE HEATING FLOOR

Inhoud verpakking:

4x Base DuoBoard

- Afmetingen: 1200x600x3mm
- Materiaal: HDF
- 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel

4x Top DuoBoard

- Afmetingen: 1200x600x3mm
- Materiaal: HDF

Voorbeeld van een legplan:

Dilatatievoeg

EXAMPLE OF ARRANGEMENT

Base plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF
- one side coated with glueprotected by PE foil

Edge profile

Expansion joints between rooms

Expansion joints between rooms

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Top plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF

Top plate

Base plate

Dry underfloor heating board

Edge strip

Edge profile

not less than 1 cm 

CROSS SECTION TROUGH THE HEATING FLOOR
Top DuoBoard

Base DuoBoard

Vloerverwarmings-
systeem

DUO BOARD - HDF zwevende niet-structurele ondervloer

Deze oplossing biedt een gelijkmatig en glad oppervlak voor droge vloerverwarmingssystemen 
met verschillende opties voor niet harde vloerafwerking (tapijt, linoleum, enz.) Een Duo Board 
set bestaat uit 2x4 HDF platen met afmetingen 1200x600x3 mm: Base Board en een Top Board. 
Deze hebben een zeer goede warmtegeleiding, lage bouwhoogte en hoge duurzaamheid. Voor-
afgaand aan de montage moet het product minimaal 48 uur worden opgeslagen in een ruimte 
waar de Duo Boards worden geinstalleerd met een minimumtemperatuur van +18°C, Voor de 
montage moeten de ondervloer vrij zijn van stof en ander vuil. De Duo Boards zijn alleen ge-
schikt voor eenmalig lijmen.

Installatie:

1. Plaats een randstrook langs de wanden van de ruimte en plaats een droog vloerverwarmingssysteem 
naar keuze.

2. De Base Board dient als eerste te worden gelegd met de kleefzijde naar boven, de Top Board wordt dan 
op een “bakstenen” manier op Base Board gelegd en produceert zodoende een naadloos oppervlak. De 
platen dienen parallel of loodrecht op de muur worden gelegd. Er moet minimaal 1cm ruimte overblijven 
tussen de randstrook en de Duo Board ondervloer.

3. Om de Top Boards te installeren zoals beschreven in het tweede punt, zaagt u de rij platen in ongeveer 
1/3 of 1/2 van hun breedte. De platen kunnen op maat worden gemaakt met behulp van een mes, decou-
peerzaag, cirkelzaag etc.

4. Verwijder vervolgens geleidelijk de beschermfolie van de rest van de Base Board en plak de Top Board 
aan de basis vast. Ook hier dient minimaal 1cm ruimte overblijven tussen de randstrook en de Duo Board 
ondervloer.  

5. Dilatatievoegen moeten worden gebruikt in ruimtes die langer zijn dan 8 meter. Gebruik hiervoor een 
speciaal dilatatieprofiel van schuim bedekt met verstevigingsfolie en plaats het tussen de oppervlakken 
van de onderlaag. Dilatatievoegen dienen ook in de deuropeningen te worden gebruikt.

6. Als na het leggen van de Duo Board ondervloer de platen die het oppervlak vormen niet goed overeen-
komen, schuurt u de randen af met schuurpapier tot een glad oppervlak.

7. U kunt na 48 uur beginnen met het leggen van de vloerdekking. Ondertussen dient de temperatuur in 
de ruimte +18 graden Celcius blijven en mag de luchtvochtigheid niet meer bedragen dan 60%.Doorsnede vloeropbouw:

Art.nr. Omschrijving m² Materiaal Afmetingen
430030 MAGNUM DuoBoard 2 x 4 platen 2,88 m² Platen van HDF 1200 x 600 x 3 mm


