
dB Strip 4+

Toepassingen

  HOUTEN VLOER

  LICHTE WANDEN

Voordelen

  Zelfklevend

  Multifunctioneel

  Piramidale structuur

  Massa-veer-massa principe

Beschrijving
De dB Strip 4+ is een ontkoppelingsstrook in fysisch vertakt PE-
schuim. Het membraan is aan de ene kant voorzien van een piramidale 
structuur en aan de andere kant van een zelfklevend oppervlak met 
beschermstrook. 

Deze ontkoppelingsstrook is speciaal ontwikkeld om de akoestische 
prestaties van lichte wanden of houten vloeren te verbeteren. Het is 
zeer eenvoudig en economisch te plaatsen.
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Ontkoppelingsstrook met hoge prestaties
AKOESTISCHESTROOK MET PIRAMIDALE STRUCTUUR – UNIEK EN EXCLUSIEF

dB Strip 4+



Ontdek het volledig akoestische gamma op: 
www.insulco.be

dB Strip 4+

Kenmerken
Rol: 25 m x 78 mm

Dikte: ≥ 4,5 mm

Dynamische stijfheid: 36 MN/m³

Doos: 7 stuks

Palet: 12 dozen met  7 stuks

Verwijder de beschermstrook en kleef de "dB 
Strip 4+" op de draagbalken voordat u de 
nieuwe vloer plaatst.

- roostering
- minerale wol tussen draagbalken
- dB Strip 4+ op draagbalken
- nieuwe vloer

dB Strip 4+ op de achterkant 
van de profielen gekleefd

Uitvoering
Een houten vloer ontkoppelen:

Een lichte wand ontkoppelen:

Kleef de "dB Strip 4+" op de buitenkant van 
de horizontale en verticale metalen profielen 
voor ze aan de muren, het plafond en de vloer 
te bevestigen. De ontkoppelingsstrook laat toe 
het contact tussen de profielen en hun steun te 
beperken. De dB Strip 4+ laat ook toe om alle 
oneffenheden van de muren, de vloer en het 
plafond weg te werken en om alle contouren 
van de wanden perfect dicht te maken.

Om de akoestische prestaties van de wanden 
te verbeteren wordt aanbevolen om de 
akoestische "dB Strip 3+" stroken te kleven 
op de kanten van de horizontale en verticale 
profielen waarop de gipsplaten zullen 
worden bevestigd (zie technische fiche insulco 
dB Strip 3+).

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar 
in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending 
van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 12/2022
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