
  
 

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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TECHNISCHE FICHE 

 

VELAPHONE FIBRE 22 
 

Omschrijving 
 
VELAPHONE FIBRE 22 is een contactgeluid isolerend membraan op basis van bitumen en thermoplastische polymeren.  
De onderzijde, uitgezonderd de overlap, is voorzien van een polyestervlies en de bovenzijde van een kunststof folie.  
De overlap is voorzien van een kleefstrip met een wegtrek folie.  
VELAPHONE FIBRE 22 wordt toegepast onder zwevende dekvloeren of zwevend parket. 
 
 

Samenstelling 
 

Samenstelling bitumen en thermoplastische polymeren 

Afwerking bovenzijde kunststof folie 

Afwerking onderzijde polyestervlies 

 
 

Verpakking 

 

Afmetingen van de rol (m) 20 x 1,07 

Massa van de rol (kg) 12 

Rollen/pallet 16 

 
De rollen beschermd tegen vocht opslaan. 
Voor een vlotte verwerking dienen de rollen minimaal 5 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden. 
 
 

Eigenschappen 
 

Dikte (mm) 3,4 

Nageldoorscheurweerstand (N) (EN 12310-1)  180 

Gewogen contactgeluid reductie (∆Lw) (EN ISO 717-2) (dB) 22 

Geluidsreductie index - Rw(C; Ctr) (EN ISO 717-1) (dB) 58 (-2; -8) 

Thermische weerstand – RD (EN 12667) (m2.K/W) 0,1  

 

 

Verwerking 
 
Het membraan wordt, met vlies naar onder, losliggend geplaatst op een droge ondergrond vrij van vuil. 
In de lengte dient een minimale overlap van 5 cm voorzien te worden; in de breedte wordt het membraan tegen elkaar 
(rand tegen rand) geplaatst. 
De overlap in de lengterichting wordt met de kleefstrip afgedicht; de overlap in de breedterichting dient afgekleefd te 
worden indien rechtstreeks op het membraan een cement gebonden dekvloer aangebracht wordt. 
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een isolerende randstrook dient het membraan tegen de randen opgezet te 
worden om geluidsoverdracht via de randen te beperken. 
Bij het plaatsen van de plinten er steeds op letten dat deze ofwel los van de vloer geplaatst worden en de voeg met een 
soepele kit afgedicht wordt ofwel dat deze met behulp van de randstrook of het membraan gescheiden worden van de 
wand. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheidsmanagement 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheidsmanagement systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

http://www.soprema.com/

