algemeen

Miofoam® randstroken zijn gemaakt van geslotencellige onvernet, CFK- en HCFK-vrije polyetheen schuim.
De randstroken worden toegepast om de wand en doorvoeren los te koppelen van de dekvloer.
Er zijn drie typen randstroken:
Type S (standaard)
Type K (voorzien van kleefstrook)
Type FK (voorzien van folieflap en kleefstrook)

Toepassing

Door het toepassen van randstroken in combinatie met bijvoorbeeld Miofoam® V25-5, Miofol® AVS 4 of
Miofol® VS 2 wordt de afwerkvloer ontkoppeld van de constructie en wand. Hierdoor wordt de geluidsoverdracht verminderd.

Verwerking

Om contactgeluiden en flankerende geluidsoverdracht naar de omliggende ruimten te verminderen,
worden er, in combinatie met een akoestische ontkoppeling van de vloer, randstroken type S/K/FK tegen
de wanden en rond vloerdoorvoeren geplaatst. Miofoam® randstroken hebben een densiteit van 25 kg/m³.
Zorg ervoor dat de aansluiting tussen vloer en wand geëgaliseerd is.

Voordelen

Miofoam® randstroken

• Vermindert flankerende geluidsoverdracht
• Vermindert contactgeluid
• Licht, sterk, elastisch en flexibel
• Eenvoudige verwerking
• CFK- en HCFK-vrij
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Dikte*
Hoogte*
Rollengte
Temperatuur bestendigheid
Densiteit
*zie tabel

+ / - 10 %
+ / - 10 %
50 m
-20 / +70 oC
25 kg/m3

Rollengte

Dikte

Hoogte

Artikelnummer

50 m

5 mm

100 mm

8710501050

50 m

5 mm

150 mm

8710501550

50 m

5 mm

400 mm

8710504050

Miofol® Randstroken FK 50 m

5 mm

80 mm

8720500850

50 m

5 mm

100 mm

8720501050

50 m

8 mm

80 mm

8720800850

50 m

8 mm

100 mm

8720801050

50 m

5 mm

100 mm

8700501050

Miofol® Randstroken S

Miofol® Randstroken K
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Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten te allen tijde voorbehouden. De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Meuwissen, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.
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