
Zelfklevende randstrook
AKOESTISCH EN THERMISCH MET EEN PIRAMIDALE STRUCTUUR

Lfoam 18

Voordelen

  50% van het oppervlak is
zelfklevend: kleeft aan de
onderlaag maar niet aan de muur

  Thermisch en akoestisch

  Heel gemakkelijk te snijden

  In rol, snel en eenvoudig te
plaatsen

  Piramidale structuur:
gemakkelijk te plooien

Toepassingen

  insulit Bi+8

  insulit Bi+9

  insulit Bi+20

  insulTop 15

  insulPano HF 35

voor het gamma

Kleeft aan de onderlaag, 
niet aan de muur !

Nieuwe
versie

Lfoam 18 is een randstrook voor chapes die bestemd is voor 
de akoestische en/of thermische onderlagen van het insulit-
gamma. De randstrook wordt haaks op de verbinding tussen 
de onderlaag en de muur geplaatst om zijdelingse contacten 
van de chape te voorkomen.

De Lfoam 18 plooit zich zeer gemakkelijk in een rechte 
hoek dankzij de piramidale structuur die de uitvoering 
vergemakkelijkt. De helft van zijn breedte is zelfklevend zodat 
het horizontale deel perfect aan de onderlaag kleeft. Het 
verticale deel kleeft niet aan de muur en kan gemakkelijk 
verwijderd worden na plaatsing van de vloerbekleding.

Akoestische en/of 
thermische onderlaag

Betondal

Zwevende chape
Muur

Zelfklevend oppervlak
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Uitvullaag



Lfoam 18

Kenmerken

Materiaal: Vertakt PE schuim met 
een exclusieve piramidale structuur

Dikte: ±5 mm

Lengte: 50 m

Breedte: 18 cm

Kleur: zwart

Lijm op de helft van de breedte 
(met beschermfolie)

Verzeker de dichting van de Lfoam 
alvorens de chape te gieten.

Snij het overtollige Lfoam 18 af 
éénmaal de vloerbekleding is 

geplaatst.

Bevestig de plint enkele millimeters 
boven de vloerbekleding en voer 

een soepele voeg uit.

Kleef de Lfoam 18 op de onderlaag 
en trek het niet-zelfklevende deel 

langs de muren omhoog.
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Geschikt voor het volledige insulit gamma

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. 09/2022
Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel
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Plaatsingsprincipe

· Eenmaal de insulit onderlaag is uitgerold op de uitvullaag of op de betondal, 
deze gelijk met de muur afsnijden.

· Plaats de Lfoam juist voor de chape uit te voeren. Verwijder de beschermfolie 
en kleef het zelfklevende deel van de Lfoam op de onderlaag. Druk het stevig 
aan. Het verticale niet zelfklevende deel wordt tegen de muur geplaatst. 
Verzeker een perfecte afdichting van de uitsnijdingen in de hoeken met 
behulp van een tape.

· Giet de chape onmiddellijk na de plaatsing van de Lfoam.

· Plaats de vloerbedekking.

· Snij de Lfoam af met een breekmes en verwijder het overtollige aan 
randstrook die de vloerbekleding overschrijdt.

· Plaats de plint zonder contact met de vloer en voer een soepele voeg uit.

insulit Bi+8 insulit Bi+9 insulit Bi+20

Kleeft aan de onderlaag,
niet aan de muur !

insulPano HF35


