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ARDEX TP 10
Randisolatiestroken

ARDEX systeemproduct in combinatie met de zeer emissiearme egalisatieproducten en lijmen van het ARDEX leveringsprogramma,  
geconcipieerd voor reukneutraal gedrag en een schone binnenlucht 

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu 

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteits- en milieumanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001/14001

Toepassing
Binnen en buiten. Om betrouwbare aansluitvoegen bij wanden te reali-
seren en spanningen door uitzetting en geluidsbruggen bij uitvlak- en 
egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste uitvlak-- 
mortels te voorkomen. Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij 
het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en beton-
tegels.

Soort product
ARDEX TP 10 is een aan één zijde zelfklevende rechthoekige strook 
van 5 x 50 mm bestaande uit LDPE-schuim om aan te brengen op de 
wand.

Voorbereiding van de ondergrond
De minerale ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen en 
draagkrachtig zijn. De wandoppervlakken moeten zo nodig worden 
gereinigd en grove oneffenheden moeten worden verwijderd, zodat 
gegarandeerd is dat de zelfklevende achterzijde over het gehele  
oppervlak op de ondergrond kan worden geplakt.
Als de wandoppervlakken al behangen of geschilderd zijn, moet  
ARDEX TP 10 ofwel in de lengte doormidden worden gesneden ofwel 
de plakzone op het behang of de geschilderde wand met plakband, 
bijv. tesakrepp®, afgeplakt en beschermd worden. Dit alles om te 
voorkomen dat bij het verwijderen van de randstrook het behang af-
scheurt of de verflaag door de kleefkracht wordt beschadigd.

Verwerking 
ARDEX TP 10 kan nadat het uit de kartonnen verpakking is genomen 
op de benodigde lengte afgerold en afgesneden worden. Verwijder 
vervolgens de beschermfolie van de zelfklevende achterzijde en plak 
ARDEX TP 10 zorgvuldig, zonder spanning, onder krachtige druk op 
de wand. 
Om binnen- en buitenhoeken te vormen, kan het schuim op de betref-
fende plek worden omgebogen. Het is ook mogelijk om ARDEX TP 10 
in de hoeken gestuikt aan te brengen. De verticale naad moet dan 
met plakband, bijv. tesakrepp® worden afgedekt.

Let op 
Zorg dat ARDEX TP 10 vlak en strak tegen het vloeroppervlak aanligt 
om te voorkomen dat de egalisatie onder de randstrook loopt.
De randstrook kan met een cuttermes worden afgesneden nadat het 
uitvlak- of egalisatiemiddel is uitgehard. 
Als er daarna nog een tegel- natuursteen- of kunststeenvloer wordt 
gelegd, mag de randstrook pas na het voegen worden afgesneden 
om te voorkomen dat lijm of voegmiddel aan de randen hecht.

• Voor het aanbrengen van randvoegen, vooral bij vloeregalisaties
• Aan één zijde zelfklevende rechthoekige strook om aan te brengen op de wand
• Vervaardigd van wit LDPE-schuim om geluidsbruggen te voorkomen
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Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnorm
Grondstofbasis: LDPE-schuim
Verpakking:  doos met 10 rollen  

van 25 m = 250 m/doos
Afmetingen: d = 5 mm; h = 50 mm
Kleur: wit
Verwerkingstemperatuur: minimaal +10°,  
 optimaal +15° tot +25°
Opslag:  droog bij min. +5°, rollen beschermen 

tegen direct zonlicht.  
Minimaal 12 maanden te bewaren.

De algemeen erkende regels van de techniek en de geldende normen 
evenals de technische informatiebladen van de betreffende vakgebie-
den moeten in acht worden genomen. 

Toepassingsadvies
Technische hotline: Tel.: +49 2302 664-362
 E-mail: info@ardex.eu

ARDEX TP 10
Randisolatiestroken

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn 
zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaat-
selijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen. N
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