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PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA

PROFYLE FLAT 5/15: Akoestische isolatiestrook 
verkrijgbaar op rollen met een dikte van 6 mm, 
gemaakt van polyethyleen, kleur grijs, densiteit 22-25 
kg/m³. Vlakke strook met aan 1 zijde een lijmlaag, 
voorgesneden op de hoeklijn om het buigen van de 
strook te vergemakkelijken. Basis 5 cm, hoogte 15 cm
PROFYLE FLAT 5/15 RA: akoestische isolatiestrook 
verkrijgbaar op rollen van 6 mm dik in grijs 
polyethyleen, densiteit 22-25 kg/m³. Vlakke strook met 
aan 1 zijde een lijmlaag, voorgesneden op de hoeklijn 
om het buigen van de strook te vergemakkelijken. 
Basis 5 cm, hoogte 15 cm; voorzien van een strook van 
polyethyleen voor de overlapping van 
verwarmingspanelen.

TECHNISCHE DATA

0,035 W/m KWarmtegeleidingscoëfficiënt λ

De voorgesneden rol van 50 m maakt een snelle 
installatie mogelijk, zelfs in grote omgevingen, zonder 
enige onderbreking van de isolatie
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AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

6 mmDikte

OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

Hoogte (h)

Lengte (L) 50 m

Verplicht bij oplossingen voor contactgeluid onder 
dekvloeren en nuttig voor ontkoppeling van 
dekvloer/muur
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Breedte (b) 50 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING
Ontkoppelingselement is essentieel om de isolatie 
continuïteit te geven en akoestische contact bruggen 
met muren en andere doorvoeren te vermijden

FLEXIBILITEIT

ONTKOPPELINGSELEMENT GEMAAKT VAN 
ZELFKLEVEND EN VOORGESNEDEN 
POLYETHYLEEN

Dynamische stijfheid s'

Gemaakt van voorgesneden gedeeltelijk zelfklevend 
polyethyleen, kan worden gebruikt voor zowel 
residentiële als commerciële oplossingen

REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN 

36 MN/m³

Brandweerstand

NL
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TECHNISCHE DATA

PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA
AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR PROFYLE 
FLAT

Maak de aan te brengen oppervlakken vrij van vuile 
en scherpe delen

Verwijder de beschermfolie 

Plak de strook op zowel vloer- als muuroppervlakken 
door de buitenste profielstripvlakken

Isoleer de scherpe hoeken met de strook, door ze te 
knippen zoals aangegeven op de tekening

Isoleer de stompe hoeken met de strook, door ze te 
knippen zoals aangegeven op de tekening
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Breng de Profyle aan langs de hele omtrek van de 
muren van de kamer, zoals aangegeven op de 
tekening

Snijd langs de blauwe lijn Snijd langs de rode lijn
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