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weberfloor 4960  

• Zelfklevende voet
• Makkelijk en snel verwerkbaar
• Voorkomt geluidsbruggen 

 
weberfloor 4960 kantstroken zijn 8 mm dik en 50 mm hoog. De kantstroken zijn toe te passen langs alle muren, kolommen, 
doorvoeren en andere opgaande bouwdelen bij zwevende vloerconstructies. De kantstroken met zelfklevende voet zijn makkelijk 
en snel verwerkbaar. Dankzij de zelfklevende voet kun je een perfecte haakse aansluiting aan de muur maken. Hiermee wordt 
direct contactgeluid via de wand voorkomen. De weberfloor 4960 kantstroken voorkomen geluidsbruggen. 

Toepassing 

• Toe te passen langs alle muren, kolommen, doorvoeren en andere opgaande bouwdelen bij zwevende vloerconstructies. 
• In combinatie met weberfloor 4955, weberfloor acoustic voorkomen deze kantisolatiestroken geluidsbruggen via de wanden. 
• Dankzij de zelfklevende voet kun je perfecte haakse aansluiting aan de muur maken. Hiermee wordt direct contactgeluid via de 

wand voorkomen. 

Leveringsvorm 

Rol à 25 meter. Doos van vier rollen. 

Product eigenschappen 

weberfloor 4960 kantstroken zijn 8 mm dik en 50 mm hoog. De kantstroken met zelfklevende voet zijn makkelijk en snel ver-
werkbaar. De kantstroken voorkomen geluidsbruggen. Weberfloor 4960 kantstroken zijn een onderdeel van Weber akoestische 
vloeroplossingen.      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

Schaar / stanleymes            

Gebruiksaanwijzing

Rol de kantstroken af en plaats deze volledig haaks tegen de muur. Verwijder de folie van de plakstrip en plak de voet op de 
weberfloor 4955 of weberfloor acoustic. Om binnen- en buitenhoeken te maken kan de plakrand worden ingeknipt. Controleer 
of alle aansluitingen volledig dicht zijn om lekkage te voorkomen.

    

Technische informatie   
Lengte: 25 meter
Hoogte: 50 mm
Dikte: 8 mm
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Verpakking: 4 rollen per doos
Zelfklevende voet
Voor gebruik binnen                     

Houdbaarheid 

2 jaar indien droog en afgesloten opgeslagen. Niet blootstellen aan zonlicht. 

Let op 

• Rond kolommen en doorvoeren is het vaak het gemakkelijkst om de kantstrook helemaal rond te trekken en vervolgens de 
uiteinden vast te plakken. 

• Trek niet aan de kantstrook om scherpe buitenhoeken te krijgen. De randstrook wordt dan dun en heeft geen functie meer om 
de beweging in de hoek op te vangen.

• Als de kantstrook wordt gebruikt voor geluidsisolatie, moet u deze niet met een nietapparaat of spijkers vastmaken, omdat dit 
geluidsbruggen kan veroorzaken. Een ingedrukte randstrook geleid het contactgeluid in de constructie verder door. 

• Plaats de kantstrook haaks op de muur, zodat er geen holle ruimten achter de randstrook zit. Tape alle aansluitingen dicht, 
zodat er geen lekkage kan plaats vinden.    

weberfloor 4960  


