TECHNISCHE FICHE

EFIRIVE
Omschrijving
EFIRIVE is een soepele en samendrukbare uit polyetheen schuim vervaardigde kantstrook voorzien van een zelfklevende
strip en een folie met zelfklevende strip.
EFIRIVE wordt toegepast als randisolatie om koudebruggen en spanningen tussen de dekvloer en opgaande delen zoals
wanden en doorvoeren op te vangen. Het is geschikt voor alle types van dekvloeren waaronder gietvloeren en vloeren met
vloerverwarming.
Door de ontkoppeling van de bouwdelen draagt EFIRIVE eveneens bij tot een contactgeluidsreductie.
De zelfklevende strip op de kantstrook vergemakkelijk de bevestiging tegen de opgaande delen. De folie met zelfklevende
strip voorkomt dat er specie, in het bijzonder bij gietvloeren, tussen de kantstrook en de isolatie terecht komt en zo
ongewenst contact maakt tussen de verschillende delen.
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Rollen/pak

Beschermd tegen weersinvloeden opslaan.

Eigenschappen
Samenstelling kantstrook met zelfklevende strip

soepel en samendrukbaar polyetheen schuim + lijm

Samenstelling folie met zelfklevende strip

transparante polyetheen + lijm

Emissieklasse vluchtige stoffen in binnenlucht

A+

Verwerking
EFIRIVE wordt op de draagvloer en tegen alle opgaande wanden en doorvoeren aangebracht alvorens het plaatsen van de
vloerisolatie en de dekvloer. De randisolatie moet minstens 2 cm boven de vloerafwerking uitkomen.
Na het plaatsen van de isolatie wordt de folie met zelfklevende strip hierop verkleefd waarna de dekvloer aangebracht
wordt.
Een ontkoppeling van de plinten kan verkregen worden door de kantstrook om te plooien tussen de plint en de afgewerkte
vloer.
Het overschot van de kantstrook wordt weg gesneden en afgewerkt met een geschikte soepele kit.
Contacteer de producent voor technische vragen.

Bijzondere aanwijzingen
Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

BETF-MISFR0050.a/NL

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus
ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de
bestelling.
Contact: www.soprema.com
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