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Technisch datablad
Espumo Volschuim PVC-UE plint

Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Merk :
Type :
Materiaal : PVC geschuimd kern (PVC-UE) met co-extrudeerd hard PVC toplaag (PVC-U)
Kleuren : 1+4  Unikleuren.
Lengte : 2400 mm.
Breedte : 16 mm.
Hoogte/dikte :
Verwerkingssysteem :
Aantal in pak : 10 lengtes.
Totaal metrage per pak : 24 m1
Opslag condities :

Verwerkingscondities :
CE Marking :
Garantie :
Duurzaamheid :

Gewicht / eenheid :
Materiaal toplaag :
Kernmateriaal :
Impact weerstand : 2J
IP Code : IP20
Brandgedrag :
Dimensionale stabiliteit :

Geadviseerde ruimtes :

Montagesystemen :

Verlijming systeem 1 : Montage kit of Hi-Tack kit.
Zie montage instructie voor richtlijnen.

Wit = Ral 9003,                     Lichtgrijs = RAL 7047,       Zwart = RAL 9005
Warm grijs = RAL 7037       Antraciet = RAL 7043.
Kan op alle wanden gemonteerd worden in huis, inclusief badkamer/toilet.	
Ook geschikt voor licht commercieel gebruik.

Montage benodigdheden
1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige onderconstructie.
Kopse kant afwerking geschied middels eindstukken.

Divers.
Hard PVC (PVC-U)
Volschuim PVC (PVC-UE)

NPD

Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.

Ral kleur (bij benadering) :

Espumo plinten zijn door co-extrusie PVC-UE vervaardigde plinten. Door de kunststof kern en toplaag zijn Espumo plinten tot 
in extreme sterk, vuilafstotend, gemakkelijk schoon te maken en vooral waterbestendig. Espumo plinten kenmerken door een 
matte, UV-bestendige, stoot- en slagvaste toplaag die in de kern gekleurd is. De ESP201 is standaard wit, maar in dezelfde 
uitvoering zijn er nog 4 moderne kleuren leverbaar. In de uitfreezing aan de onderzijde is genoeg ruimte om kabels permanent 
weg te werken. Espumo plinten zijn eenvoudig te verwerken met houtgereedschap en kunnen worden gemonteerd met 
montagekit. Voor een nette eindafwerking, zijn er eindkapjes in kleur leverbaar die geklemt worden op de kopse uiteinden 
van de plint.
Commerciële gegevens

Espumo
Volschuim PVC-UE plint

65 tot 100 mm hoog.

< 0,2%

Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte.
24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
Ja
3 jaar, huishoudelijk gebruik.
Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens
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Artnr.  Omschrijving
    Plinten

Artnr.  Omschrijving
     Eindstuk per set Links en Rechts

3027654  Espumo Plint ESP101 Wit 24 m1/pak 3027402  Espumo eindkap 101 Wit set L+R

3027656  Espumo Plint ESP201 Wit 24 m1/pak 3027403  Espumo eindkap 201 Wit set L+R

3027658  Espumo Plint ESP202 Lichtgrijs 24 m1/pak 3027404  Espumo eindkap 202 Lichtgrijs set L+R

3027659  Espumo Plint ESP203 Warm grijs 24 m1/pak 3027406  Espumo eindkap 203 Warm grijs set L+R

3027655  Espumo Plint ESP205 Antraciet 24 m1/pak 3027407  Espumo eindkap 205 Antraciet set L+R

3026388  Espumo Plint ESP206 Zwart 24 m1/pak 3027412  Espumo eindkap 206 Zwart set L+R

3027657  Espumo Plint ESP301 Wit 24 m1/pak 3027408  Espumo eindkap 301 Wit set L+R

3027653  Espumo Plint ESP401 Wit 24 m1/pak 3027409  Espumo eindkap 401 Wit set L+R

3027491  Espumo Plint ESP406 Zwart 24 m1/pak 3027413  Espumo eindkap 406 Zwart set L+R

3026381  Espumo Plint ESP501 Wit 24 m1/pak 3027410  Espumo eindkap 501 Wit set L+R

3026385  Espumo Plint ESP506 Zwart 24 m1/pak 3027411  Espumo eindkap 506 Zwart set L+R

   TDS   Montage   DoP/DoC              Website
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1166

2211

1111

6655

Espumo plint ESP101
Wit 
Art. nr. : 3027654

 

Espumo plint   ESP10X   
Afm. : 16 x 65 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003

Espumo Eindkap
ESP 101 Set L + R
Art. nr. : 3027402
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP201 
Wit
Art. nr. : 3027656

Espumo plint   ESP20X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 2 Lichtgrijs RAL7047
 : 3 Warm grijs RAL7037
 : 5 Antraciet RAL7043
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 201 Set L + R
Art. nr. : 3027403
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP202
Lichtgrijs
Art. nr. : 3027658

Espumo plint   ESP20X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 2 Lichtgrijs RAL7047
 : 3 Warm grijs RAL7037
 : 5 Antraciet RAL7043
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 202 Set L + R
Art. nr. : 3027404
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP203
Warm grijs
Art. nr. : 3027659

 

Espumo plint   ESP20X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 2 Lichtgrijs RAL7047
 : 3 Warm grijs RAL7037
 : 5 Antraciet RAL7043
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 203 Set L + R
Art. nr. : 3027406
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP205
Antraciet
Art. nr. : 3027655

Espumo plint   ESP20X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 2 Lichtgrijs RAL7047
 : 3 Warm grijs RAL7037
 : 5 Antraciet RAL7043
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 205 Set L + R
Art. nr. : 3027407
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP206
Zwart
Art. nr. : 3026388

Espumo plint   ESP20X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 2 Lichtgrijs RAL7047
 : 3 Warm grijs RAL7037
 : 5 Antraciet RAL7043
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 206 Set L + R
Art. nr. : 3027412
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP301
Wit
Art. nr. : 3027657

Espumo plint   ESP30X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003

Espumo Eindkap
ESP 301 Set L + R
Art. nr. : 3027408
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP401
Wit
Art. nr. : 3027653
Kleur : Wit (RAL 9003)

Espumo plint   ESP40X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 401 Set L + R
Art. nr. : 3027409
Kleur : Wit (RAL 9003) 
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP406 
Zwart
Art. nr. : 3027491

 

Espumo plint   ESP40X   
Afm. : 16 x 80 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 406 Set L + R
Art. nr. : 3027413
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP501
Wit
Art. nr. : 3026381

Espumo plint   ESP50X   
Afm. : 16 x 120 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 501 Set L + R
Art. nr. : 3027410
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo plint ESP506
Zwart
Art. nr. : 3026385

Espumo plint   ESP40X   
Afm. : 16 x 120 x 2.400mm
Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)
Montage : Montage kit.
Kleuren : 1 Wit   RAL9003
 : 6 Zwart  RAL9005

Espumo Eindkap
ESP 501 Set L + R
Art. nr. : 3027411
Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts
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Espumo polymeer plinten
Montage Instructie
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INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Espumo plinten kunnen mechanisch en/of verlijmd worden bevestigd.

• Espumo is vervaardigd van polymeer grondsto�en, hierdoor zijn ze 

waterbestendig en uitermate geschikt voor nieuwbouw woningen, 

gerenoveerde woningen en ruimtes waar (permanent) veel vocht of 

damp aanwezig is.

• Espumo plinten hebben een schuimde kern met als voordeel dat er 

een uitstekende balans is tussen kras- stoot- en slagvastheid en licht 

gewicht. De toplaag is voorzien van UV-stabiele pigmenten, waardoor 

jarenlange kleurvastheid wordt verkregen.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke lengte plint worden 

gecontroleerd (op krassen, breuk, vervorming en/of verkleuring).

• Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand 

aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in 

behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.

• Voorafgaand aan de installatie dienen de plinten tenminste 48 uur 

worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om 

zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.

• Dit product is uitstekend te combineren met de door Designwand en 

vloer aangeboden PVC vloer en polymeer wandbekleding.

• Het product is geschikt voor binnentoepassingen.

• Bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

• Voor een perfecte eindresultaat wordt een geëgaliseerde vloer en 

vlakke wand ter plaatse van de plint geadviseerd.

• De plinten worden aanbevolen om te worden verlijmd met een 

hybride montage kit. Het nagelen/schieten van Espumo plinten is 

mogelijk, Er dient dan wel aandacht besteed te worden aan het 

verdiept afwerken van de mechanische bevestiging en glad afwerken 

van de bevestigingspunten. Gebruik van stalen nagels wordt sterk 

afgeraden. 

• Espumo plinten laten zich perfect verwerken met standaard 

houtbewerkingsgereedschap zoals electrisch afkort- verstekzaag 

en/of handzaag.

• De hoeken kunnen in verstek gezaagd worden, let op dat de graden 

van de inwendige en uitwendige hoeken correct worden opgemeten, 

en worden ingesteld voor het zagen. De maatvoering gemeten op de 

muur kan afwijken van de totale lengte van de plint bij uitwendige 

hoeken.

 • De montage kit dient te worden aangebracht volgens de instructie 

van de fabrikant, in een goed geventileerde ruimte.

 • De Espumo plinten kunnen ter plaatse van de wand worden afgekit 

met een sanitaire of siliconen kit. Hierdoor wordt de naad tussen plint 

en wand vakkundig en professioneel afgewerkt.

Algemene informatie:

Informatie voor het verwerken van plinten:

• Reinig de plinten met een zeer mild reinigingsmiddel.

• Laat vloeibare vlekken niet opdrogen.

• Op de plinten achtergebleven aromatische schoonmaakmiddelen 

kunnen verkleuring veroorzaken!

• Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke 

wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en 

basen en schuurmiddelen.

• Stof kan eenvoudig worden afgenomen met een droge zachte 

microvezeldoekje.

Reiniging

Keramische tegels:

• Oppervlak dient vlak te zijn en eventuele one�enheden van voegen 

mogen niet groter zijn dan 1 mm.

Montage op hout/gips wand(panelen):

• Hout, gips en gestucte wanden zijn uitstekende ondergronden voor 

plinten. Bij gestucte wanden dient de wand tenmisnte 3 dagen droog 

te zijn. Vochtige wanden en een standaard montage kit hebben een 

slechte hechting, het gebruik van hybride montage kit wordt sterk 

aanbevolen.  

Opbouw met wandverwarming:

• Op wanden met wandverwarming is het leggen van espumo plinten 

uitermate geschikt. de wandverwarming dient tenminste 6 dagen 

operationeel en op temperatuur te zijn.

Montage voorwaarden:

• Puntverlijming van plinten wordt sterk afgeraden.  het beste resultaat 

wordt verkregen door 1 of 2 ononderbroken lijmrillen op de 

aangewezen contactoppervlakken.

Ondergronden:
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MONTAGE INSTRUCTIE 1:

1. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf of de wanden droog, vlak, stof en vetvrij zijn. Gestucte wanden dienen nadat de wand in 

lichte kleur is opgedroogd nog tenminste 3 dagen na te drogen alvorens plinten ertegen verlijmd kunnen 

worden. Vochtige wanden hebben een averechts e�ect op de hechting van alle kitten. gebruik van een 

Hybride montage kit wordt sterk aanbevolen bij nieuwbouw, renovatie projecten. Doordat hybride montage 

kitten beter bestand zijn tegen vocht wordt een maximale hechting verkregen in deze omstandigheden.
1

2

3

4

Potlood lijn
langs plint

5

Potlood lijn
langs plint

6

7
α=
__
_g
r.

β=___gr.

2. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf ook of de vloer ter plaatse van de te monteren plinten vlak en waterpas is. indien de vloer 

wegloopt dienen er extra handelingen plaats te vinden voor een strak en perfect eindresultaat.

3. Aanbrengen schilderstape ter plaatse van binnen en buitenhoeken:

Voor het gemakkelijker opmeten van inwendige en uitwendige hoeken wordt aangeraden om een 

schilderstape aan te brengen bij de inwendige en uitwendige hoeken. Dit vergemakkelijkt het opmeten van 

de lengtemaat van de plint en de schuinte van de inwendige danwel uitwendige hoek.

4. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf of de wanden droog, vlak, stof en vetvrij zijn. Gestucte wanden dienen nadat de wand in 

lichte kleur is opgedroogd nog tenminste 3 dagen na te drogen alvorens plinten ertegen verlijmd kunnen 

worden. Vochtige wanden hebben een averechts e�ect op de hechting van alle kitten. gebruik van een 

Hybride montage kit wordt sterk aanbevolen bij nieuwbouw, renovatie projecten. Doordat hybride montage 

kitten beter bestand zijn tegen vocht wordt een maximale hechting verkregen in deze omstandigheden.

5. Aftekenen hulplijnen:

Zaag een kleine lengte plint af en houdt deze tegen de wanden waar de plinten worden aangebracht. Teken 

de plint in de lengte op het tape af, met een een �jn geslepen potlood.

5. Aftekenen hulplijnen:

Herhaal het aftekenen ook op de overige hoeken van wanden waartegen plinten worden gemonteerd.

6. Controle hulplijnen:

Nu de hulplijnen zijn afgetekend, kan eenvoudig de inwendige en uitwendige hoek in graden worden 

afgetekend en worden opgemeten. teken een lijn tussen de inwendig of uitwendige hoek van de muur naar 

het kruispunt van de afgetekende plint. Meet de hoek met een gradenboog of ander hoekmeet gereedschap 

en schrijf deze maat op de tape af.
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MONTAGE INSTRUCTIE 2:

8. Legrichting, lengte en hoek bepalen 1

Leg de plinten in 1 aansluitende richting. Hierdoor worden meet en hoekfouten vermeden. Bij voorkeur 

wordt begonnen bij een deurkozijn. Meet de plintlengte op tussen deurkozijn en de wand. let op dat er in 

deze situatie een inwendige hoek aanwezig. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk 

als 1/2de van de gemeten hoek β. βα

9. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

10. Legrichting, lengte en hoek bepalen 2

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. let op dat er in deze situatie een inwendige hoek 

EN uitwendige hoek aanwezig is. De plint dient aan ene zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2de 

van de gemeten hoek β en aan de andere zijde in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek α.

12. Legrichting, lengte en hoek bepalen 3

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. let op dat er in deze situatie een uitwendige hoek 

aanwezig is. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek α.

14. Afronding:

controleer op de plinten een goede hechting hebben verkregen tussen wand en montagekit en montagekit 

en plint. Het kan nodig zijn om tijdelijk op enkele plekken de plint met enige ballast vast te zetten. Dit zal 

voor enkele uren nodig zijn afhankelijk van vochtigheid en temperatuur in de ruimte.

A

11. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

A

13. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

A
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Versie 2022-1

Espumo is een product van:

Designwand en vloer
Laan van westenenk 100-F
7336 AZ Apeldoorn

info@designwandenvloer.nl
www.designwandenvloer.nl

In samenwerking met:
VOX 


