
Artikelnr.
8710501050
8710501550
8710504050
8710801050
8710801550
8720801050

Miofoam®

Omschrĳ ving
Miofoam® Randstrook S 5mm

Miofoam® Randstrook S 8mm

Miofoam® Randstrook FK 8mm

Breedte
10 cm
15 cm
40 cm
10 cm
15 cm
10 cm

Lengte
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Hoeveelheid
12 rol / zak
   8 rol / zak
   3 rol / zak
   8 rol / zak
12 rol / zak
12 rol / zak

Miofoam® Randstroken zĳ n gemaakt van geslotencellig, onvernet, CFK-en HCFK-vrĳ e polyetheenschuim.
Er zĳ n drie typen randstroken: S 5mm, S 8mm en FK 8mm (voorzien van folieflap en kleefstrook).

Toepassing
Door het toepassen van randstroken in combinatie met bĳ voorbeeld Miofoam® V25-5, Miofol® AVS
4 of Miofol® VS 2 wordt de afwerkvloer ontkoppeld van de constructiewand. Miofoam® randstroken
worden toegepast om betonnen dekvloeren langs de wanden en kolommen te ontkoppelen. Hierdoor
wordt werking van de vloer opgevangen en geluidsoverdracht sterk verminderd. Voor vloerverwarming
is 8 mm minimaal aan te bevelen.

Hoogte
+ / - 10 %

Dikte
+ / - 10 %

Rollengte
50 m

Densiteit
25 KG / m3

Brandklasse
F

Temperatuur bestendigheid
-20 °C tot + 70 °C

Voordelen
• Reductie van flankerende geluidsoverdracht
• Vermindert contactgeluid
• Licht, sterk, elastisch en flexibel
• Eenvoudige verwerking

• CFK- en HCFK-vrĳ 
• Reductie van scheurvorming
• Vangt werking van betonvloer op
• Vermindert koudebruggen

EAN code
8714672004700
8714672004717
8714672004724
8719128000770
8719128000787
8714672004694

Geluids
reducerend

RANDSTROKEN

Onder
vloerverwarming

Onder cement-
achtige dekvloer

Vloeren

Verwerking
Om contactgeluiden en flankerende geluidsoverdracht naar de omliggende ruimten te verminderen 
worden er in combinatie met een akoestische ontkoppeling van de vloer randstroken S of FK tegen 
de wanden en rond de vloerdoorvoeren geplaatst. Zorg er voor dat de aansluiting tussen de vloer 
en de wand is geegaliseerd. Eventueel overtollig materiaal kan na uitharden van de vloer eenvoudig 
weggesneden worden.


