
 

Fijn dat u gekozen heeft voor  
de professionele producten van  
Afdekgigant. 

Wij werken uitsluitend met de 
beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  
dan kunt u contact opnemen via:  
info@afdekgigant.nl of bellen met 
+31(0)183409894.  

Professioneel, snel, gemakkelijk en veilig 

Voor pas gelegde vloeren 

Multi Cover Ademend 

Multi Cover Ademend is een drie-laags afdekmateriaal voor het tijdelijke afdekken en 
beschermen van pas gelegde vloeren zoals natuursteen, parket en gietvloeren. Maar ook 
voor diverse ander vochtgevoelige vloeren is Multi Cover Ademend een uitstekende 
oplossing.  

De onderlaag is een stroef, licht hechtend vezelvlies. Dankzij de meervoudige 
membraanstructuur (zoals goretex) is het materiaal ademend waardoor deze toegepast kan 
worden op nieuwe, pas gelegde vloeren! 

Dankzij de speciale bovenlaag is Multi Cover Ademend toch vochtdicht! 

Multi Cover Ademend kan worden toegepast op het moment dat de vloer beloopbaar is. 
Multi Cover Ademend dient bij elk project vooraf door de verwerker te worden getest op 
geschiktheid. Na verwerking van de Multi Cover Ademend de vloer vrijhouden en zeker 
niet nogmaals met een ander product afdekken. 

Multi cover Ademend is leverbaar in de volgende maten: 

• Multi cover ademend 1,0 x 30m (180gr) 

• Multi cover ademend 1,0 x 50m (180gr) 

• Multi cover ademend 1,5 x 50m (180gr) 

Voordelen: 

• Dampdoorlatend 

• Schokabsorberend 

• Vochtdicht vanaf de bovenzijde 

• Geschikt voor pas gelegde vloeren 

• Geschikt voor buitentoepassingen 

• Herbruikbaar 

Technische specificaties: 

Materiaal :  non-woven + anti slip + dampdoorlatend 
Gewicht:  180 gr/m2 
Wikkeling:  non-woven buitenzijde 
Houdbaarheid:  onbeperkt 
Merk:   Easydek 

Voor gebruik altijd testen. Afdekgigant is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van 
het woord als gevolg van het gebruik van dit product. Wij adviseren om het toegepaste product regelmatig na te 
lopen en te evalueren op blijvende geschiktheid. 

Kantoor: 
Zandsteeg 12a 
4255SH, Nieuwendijk  
Telefoon: +31(0)183409894 
Mail: info@afdekgigant.nl 
Meer info: www.afdekgigant.nl 
 

Als het goed moet zijn! 


