
Zelfklevende randisolatiestroken om geluidsbruggen 
bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamhedenen bij het 
leggen van bedekkingen van tegels, platen, 
natuursteen en betontegels te vermijden

Randisolatiestroken voor het zekerstellen 
van ventilatie en beschermt tegen geluidsbruggen 
bij uitvlakwerkzaamheden op houten vloeren

Om geluidsbruggen te verhinderen en strakke 
aansluitingen aan wanden bij de inbouw van 
contactgeluidisolatie- en ontkoppelingssystemen

Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken

Hoogte 50 mm, dikte 5mm

ARDEX TP50
Randisolatiestroken

Producent met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001
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Toepassing:
Binnen en buiten.

Om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om
inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en 
egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste 
egalisaties te verhinderen.

Om aansluitvoegen aan wanden te realiseren bij het leggen van
bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Op bijvoorbeeld ruwe beton, zwevende dekvloeren, dekvloeren
op scheidingslagen, planken vloeren, spaanplaatvloeren, oude
stenen en keramische bedekkingen.

Samenstelling:
ARDEX TP 50 bestaat uit een niet-verrottende polyethyleen
schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan 
de vloer.

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen en stabiel
zijn. De vloer moet eventueel gereinigd worden en grove 
oneffenheden moeten worden verwijderd, zodat gegarandeerd is
dat het zelfklevende vlies over het hele oppervlak op de onder-
grond kan worden geplakt.

De ondergrond moet afhankelijk van de erop volgende 
werkzaamheden eventueel  met een ARDEX voorstrijk worden
behandeld.

Verwerking:
ARDEX TP 50 kan nadat het uit de kartonnen verpakking is 
genomen op de vereiste lengte afgerold en afgesneden worden.

Vervolgens de beschermfolie van het zelfklevende vlies ver -
wijderen en ARDEX TP 50 kan zonder spanning zorgvuldig,
onder krachtige druk, op de vloer geplakt worden.

Om binnenhoeken te vormen kan het schuim ingesneden en 
het vlies doorgesneden worden. Bij de vorming van de buiten-
hoek moet het vlies ingesneden worden. Als alternatief kan
ARDEX TP 50 in de hoeken ook stomp gerealiseerd worden. 
De verticale voeg wordt met een kleefband, bijv. tesakrepp®,
beplakt.

Men moet rekening houden met het 
volgende:
De randstrook kan na uitharding van de uitvlak- of egalisatie -
massa met een cuttermes worden afgesneden.

Bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen
en betontegels moet de randstrook ná het voegen worden 
afgesneden om rand aanhechtingen te vermijden.

Technische gegevens volgens
ARDEX kwaliteitsnorm:

Randstrookhoogte: ca. 5 cm

Randstrookdikte: ca. 5 mm

Waterdampdiffusie: ja

Vochtbestendig: ja

Kleur: grijs

Verpakking: karton met 4 rollen elk 25 m

Opslag: Kan in koele, droge ruimtes 
ca. 12 maanden worden opgeslagen.
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09Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen
berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richt -
lijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat 
we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben.
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings-
of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.


