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Lengte (L)

AKOESTISCHE ISOLATIE TECHNISCHE DATA

± 10%mm

PROFYLEVOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN

Tolerantie

Randstroken voor dekvloeren van polyethyleen, grijze kleur, dikte… ..

mm met lijm aan de buitenzijden. De afmetingen zijn: basis… .. cm,

hoogte… .. cm, densiteit … .. kg / m³.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale dikte

Eenheid 5/15 10/20

6

PROFYLE

± 5

± 1%

± 5mm

mm

m
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De suggesties en technische informatie hierboven geven onze kennis weer met betrekking tot de eigenschappen en het gebruik van het product. ISOLGOMMA behoudt zich het recht voor om deze

gegevens te wijzigen of bij te werken

zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is eigendom van ISOLGOMMA en alle rechten zijn daarom voorbehouden.
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PRG-MOD. 15 - REV.

± 1,5

Lengte (L) m 50,0 ± 1%

31,5

Hoogte (H)

Breedte (W)

Densiteit

Hoogte (H) mm ± 5

Akoestische isolatiestrip verkrijgbaar in rollen van 6 mm dik gemaakt

van polyethyleen grijze kleur, 22-25 kg/m³ densiteit. Rugzijde

voorzien van lijm, voorgesneden op de hoeklijn om het buigen van de

strip te vergemakkelijken. Voet 5 cm, hoogte 15 cm

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Eenheid Tolerantie

Nominale dikte mm 6 ± 10%

23,5 ± 1,5

Akoestische isolatiestrip verkrijgbaar in rollen van 6 mm dik gemaakt

van polyethyleen grijze kleur, 22-25 kg/m³ densiteit. Rugzijde

voorzien van lijm, voorgesneden op de hoeklijn om het buigen van de

strip te vergemakkelijken. Voet 5 cm, hoogte 15 cm; voorzien van een

band van polyethyleen voor het overlappen van verwarmingspanelen.

Breedte (W) mm ± 5

Lengte (L) m 50,0 ± 1%

Hoogte (H)
mm ± 5

Densiteit kg/m³ 23,5 ± 1,5
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Breedte (W)

PROFYLE FLAT 5/15

PROFYLE FLAT 5/15 RA

5/15
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50

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Eenheid Tolerantie

Nominale dikte mm 6 ± 10%

FLAT 5/15 RA

Densiteit kg/m³
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PRG-MOD. 15 - REV.

Nominale dikte mm

Lengte (L) mm

Hoogte (H) mm

Breedte (W) mm

6 ± 10%

100 ± 1%

± 5

PROFYLE CORNER

Akoestische isolatiehoeken gemaakt van polyethyleen grijze kleur met

een dikte van 6 mm, voorgevormd op 90 ° en 270 ° met lijm aan de

buitenzijden. Voet 5 cm, hoogte 15 cm, lengte 10 cm; densiteit 22 ÷

25 kg/m³

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Eenheid 90° 270° Tolerantie

¹⁾ Meting uitgevoerd in afwijking van norm EN 29052-1, zonder gips op het proefmonster aan te brengen
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AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

± 5

Densiteit kg/m³ 23,5 ± 1,5

Kleur

Dynamische stijfheid s' 

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ

Brandweerstand EN 13501-1

Eenheid

MN/m³

W/m K

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Reinig de 

aanbrengoppervlakke

n van vuile en scherpe 

delen

Verwijder de 

beschermfolie

Standaard PROFYLE

Grijs

36⁽¹⁾

0,035

F

EN 12667

Tolerantie

± 2

Snijd langs de blauwe lijn Snijd langs de rode lijn

Plak de strip op 

zowel vloer- als 

muuroppervlakk

en 

Isoleer de inwendige 

hoeken met Profyle 

door deze te snijden 

zoals aangegeven in 

de tekening.

Isoleer de uitwendige 

hoeken met Profyle 

door deze te snijden 

zoals aangegeven in 

de tekening.

Breng de Profyle aan 

langs de muren, zoals 

aangegeven in de 

tekening
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