
5.0

Uitgerust met bedrukte backing om het snijden te 
vergemakkelijken. Een speciale zelfklevend strook aan 
de langsnaden vergemakkelijkt de verbinding tussen de 
matten waardoor de installatietijd wordt verkort

Oplossing voor onder zwevende dekvloeren voor 
traditionele of lichte vloeren waar hoge 
geluidsisolatiewaarden vereist zijn. Ook in situaties 
waar een lage opbouwhogte beschikbaar is. Ook 
geschikt voor vloerverwarmingssystemen

Zelfklevende langsnaden voor 
het verbinden van de rollen
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Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,094 W/m K

Breedte (incl. 4 cm overlap) 1,04 m Contactgeluidreductie verbetering ΔLw 22 dB

Totale massa 1,90 kg/m² Brandweerstand
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Dynamische stijfheid s' 21 MN/m³

Lengte 5,00 m Samendrukbaarheid c 1,2 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte

FLEXIBILITEIT

E

REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN 

OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

5 mm dikke akoestische isolatierollen, gemaakt van SBR-
rubber vezels en granulaat, verbonden met behulp van 
een carboxylaat lijm in een warm proces. Aan één zijde 
is een grijze synthetische non-woven drager 
aangebracht. afmetingen van de rol zijn: 5,0 m lengte, 
1,04 m breedte inclusief 40 mm zelfklevende 
overlappende langsnaad om het installeren te 
vereenvoudigen. De totale massa bedraagt 1,90 kg/m². 
Demping contactgeluidsniveau 22 dB, 
brandwerendheid E, warmtegeleidingscoëfficiënt 0,094 
W/m K. 

AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE DATA

GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING

ROLL

DUNNE CONTACTGELUIDSISOLATIE OP 
ROLLEN VAN SBR-RUBBERGRANULAAT

5 mm

Ontworpen en gemaakt voor de akoestische isolatie 
van zwevende dekvloeren, zelfs in een zeer geringe 
dikte

Door zijn geringe dikte is ROLL geschikt voor 
renovatieprojecten waarbij verschillende systemen aan 
de eisen moeten worden aangepast zonder dat het 
eindresultaat in het gedrang komt.



5.0

Dankzij ons uitgebreid 
netwerk van commerciële 
technici staan wij tot uw 
beschikking voor de 
ondersteuning bij het 
verleggen op het project 

ZIE DE REFERENTIES > BEZOEK DE WEBSITE NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE AFDELING VOOR MEER INFORMATIE

AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN

INSTALLATIETEST AKOESTISCH RAPPORT ONDERSTEUNING BIJ 
HET VERLEGGENAkoestische certificaten voor 

producten zijn beschikbaar 
en maken naleving van 
wettelijke grenswaarden 
mogelijk

De akoestische prestaties 
van het systeem kunnen ter 
plaatse worden getest door 
een bevoegd technicus

Onze technische staf is in 
staat u de juiste 
ondersteuning te bieden in 
ieder fase van het project, 
door u te ondersteunen bij de 
selectie van de juiste 
materialen

ROLL

TECHNISCHE DATA
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INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR ROLL

Plaats de Profyle Flat randstrook met extra aandacht 
in de hoeken op de muur en vloer

Installeer de akoestische mat met de rubberen 
korrels naar beneden gericht

Dicht de naden af met de zelfklevende overlap van de
rol. Volg hierbij de gestippelde indicatielijnen

Breng de dekvloer aan

Plaats de vloerafwerking (tegels of houten vloer)

www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 01/07/21 NL

Snijd het overtollige deel van de randstrook af 

AKOESTISCHE CERTIFICATEN
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