
Självhäftande kantremsa
AKUSTISK OCH TERMISK TÄTNING

Lfoam 18

Förmåner

  50 % av häftytan:
      fastnar på mattan 
       inte på väggen!

  Akustisk & termisk

  Mycket lätt att skära

  I rulle, enkel och snabb installation

  Pyramidstruktur:
      lätt vikning

Tillämpningar

  insulit Bi+8

  insulit Bi+9

  insulit Bi+20

  insulTop 15

  insulPano HF 35

För sortimentet

Fastnar på mattan,
inte på väggen

NY
VERSION

Lfoam 18 är en kantremsa med en pyramid-
formad struktur. Den är avsedd för akustiska och/
eller termiska mattor från insulitserien under en 
avjämning. Kantremsan undviker all kontakt mellan 
avjämningen och mötande vägg. Lfoam monteras 
mellan vägg och mattan. Kantremsan viks lätt för att 
underlätta monteringen. Hälften av ytan vidhäfter på 
mattan. Vid skärning fastnar den övre delen inte på 
väggen, den skärs bort.

Akustisk och/eller 
termisk matta

Betongbjälklag

Avjämning

Vägg

Självhäftande
område

Ev. Avjämningsmassa



Lfoam 18

Characteristics

Material: physically crosslinked 
PE foam with a unique pyramidal 
structure

Thickness: ±5 mm

Length: 50 m

Width: 18 cm

Color: black

With glue on half of the surface 
(with protective cover paper)

Lämplig för hela insulit-sortimentet

Lfoam 18

Egenskaper

Material: fysiskt tvärbundet        
PE-skum med pyramidstruktur

Tjocklek: ±5 mm

Längd: 50 m

Bredd: 18 cm

Färg: svart

Med tejp: på halva ytan
Se till att den är ordentligt 

förseglad och tät före 
avjämning.

Skär av överskottet av Lfoam 
när golvbeläggningen har lagts.

Montera golvlisten 
några millimeter ovanför 
beläggningen, alternativt 

montera en EPDM-gummilist 
som tätar skarven.

Fäst Lfoam på mattan.. 
Vik den icke-vidhäftande 

delen mot väggen.
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Installation
· Montera Lfoam före avjämning. Ta bort skyddsfilmen och fixera 
genom att trycka den självhäftande delen mot mattan. 
Den icke-häftande delen av kantremsan placeras mot väggen. Kan 
vid behov tejpas bitvis för att hållas på plats mot väggen under 
arbetet med avjämning.

· Skär överflödigt Lfoam med mattkniv. 

 · Montera golvlisten med en elastisk tätning typ EPDM-gummilist.

insulit Bi+8 insulit Bi+9 insulit Bi+20

Fastnar på mattan,Fastnar på mattan,
inte på väggeninte på väggen

insulPano HF35

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter           
utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB, Utgåva 2022.
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