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Aspekt  rol van polyethyleenschuim
Kleur antracietgrijs
Breedte rol ≈ 100 mm
Lengte rol ≈ 50 m
Dikte ≈ 8 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Samendrukbare plakband van polyethyleenschuim met gesloten cellen voor 
desolidariserende omtrekvoegen. Geschikt voor SoundExpert 1 systeem.

Tapetex garandeert, dankzij de praktische band van polyethyleen met tweezijdig 
klevend plakband, de verbinding wanneer de minerale dekvloer wordt voorzien 
op EcoSound 40, vellen polyethyleen of PVC.

Tapetex

• Makkelijk aan te brengen dankzij de plakbare onderkant

• Garandeert het desolidariseren, vrij leggen van de 
dekvloer en van de vloer

• Klevende verbinding op de horizontale laag

• Breedte 100 mm

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Realisatie van omtrekvoegen voor dekvloeren binnen en buiten.
Desolidarisatie van wanden en verticale structuren in SoundExpert 1 systeem.

Niet gebruiken 
Op niet compacte, vochtige en vuile ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Controleer, voordat deze wordt aangebracht, dat de hoogte van de band voldoende is om te garanderen dat de dekvloer en de 
afwerkvloer los liggen van de verticale delen. Leg de samendrukbare band Tapetex langs de omtrek van het vertrek op de wanden en 
op eventuele verticale elementen die uitsteken uit de ondergrond (bijv. pilaren, steunpilaren, installatie-elementen…), om te garanderen 
dat de dekvloer helemaal is gedesolidariseerd.
Controleer dat de band perfect op de verticale structuren hecht, dat hij ook continu gelegd is nabij drempels, vensterdeuren, en indien 
aanwezig, collectoren van verwarmingsinstallaties, en realiseer de hoeken zeer nauwkeurig.
Gebruik het plakkende deel van de folie van PE om de continuïteit van de verbinding met de horizontale laag te garanderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De desolidariserende omtrekvoeg voor het vrij leggen van de dekvloer, zal gerealiseerd worden door de samendrukbare band van 
polyethyleenschuim met gesloten cellen Kerakoll® Tapetex, die 100 mm breed en 8 mm dik is, compleet met polyethyleenfolie met 
dubbelplakband voor de verbinding met het horizontale oppervlak.

BESTEKTEKST

PRODUCTLIJN LEGGEN/ZETTEN / Accessoires voor ondergronden

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt in November 2016; en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De 
technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

KERAKOLL S.P.A.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN
Voldoet aan EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 6043/11.01.02
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