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Productomschrijving en toepassing

Inmiddels is het Redumax dilatatieprofiel de 
aanjager geworden van het woningscheidend 
dilateren van zwevende dekvloeren in reno-
vatie-, herbestemming- en nieuwbouwprojec-
ten. En dat is niet voor niks. In combinatie 
met de gepatenteerde Redumax Anti-Kantel-
steunen zijn strakke en correct geposition-
eerde dilataties in gietvloeren eenvoudig te 
realiseren. De voordelen zijn groot en bespar-
ingen fors. Want zwevende dekvloeren welke 
voor de woningscheidende wanden uit worden 
aangebracht leveren meer op dan u in eerste 
instantie zult vermoeden.

Het Redumax dilatatieprofiel® kenmerkt zich 
door de speciaal geprofileerde horizontaal 
lopende kanaaltjes in de buitenste lagen. Dit 
geeft het profiel de juiste benodigde stijfheid. 
De aanvangshechting van de zelfklevende 
voet op de ondergrond is sterk. Samen met 
de flexibele voet zorgt het profiel ook onder 
belastende omstandigheden dat het pro-
fiel niet van de ondergrond loskomt. De met 
polyester gaas gewapende lijmlaag verdeelt 
de spanning over de gehele voet van beide 
delen. Om verschuiving van het profiel tijdens 
applicatie van vloerverwarming en dekvloer te 
voorkomen dient het profiel altijd aan beide 
zijde van de voet op de isolatie met Redumax 
tape® afplaken. Wij adviseren geen leidingen 
te laten passeren in woningscheidende dilata-
ties.

Het Redumax dilatatieprofiel kan worden 
toegepast op AkoestiTACK, ThermoTACK en 
Redufloor. 

Redumax  
Dilatatieprofiel®  

Vloerverwarmingsleidingen en dilataties

Vloerverwarmingsleidingen welke door een dila-
tatie van vloerveld naar vloerveld lopen binnen 
de woning kunnen onder spanning komen te 
staan omdat beidde vloervelden kunnen bewe-
gen. Dit kan tot slangbreuk of verminderde 
akoestische prestaties leiden. Om deze risico’s te 
reduceren dienen de leidingen welke de dilatatie 
passeren over een lengte van minimaal 50cm 
te worden voorzien van een mantelbuis. Beide 
uiteinden van de mantelbuis vloei-stofdicht af te 
tapen Met de uitstanstang voor Redumax dilata-
tieprofielen kan de benodigde doorvoer uit het 
dilatatieprofiel worden geknipt.

Technische gegevens

Dikte 10mm

Hoogte profiel 100 mm

Lente profiel 2 meter

Breedte voet 42 mm

Samendrukbaarheid 8mm

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en
ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

Redumax Antikantelsteun  Redumax Uitstanstang

Verpakking en bestelcode

Bestelcode  R 108200 

Minimum bestelhoeveelheid 1 doos

Aantal profielen per doos 10

Aantal M1 per doos 20 meter


