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TECHNISCHE FICHE ISOX ONTKOPPELINGSDOEK  

  

Referentie: Artikel 6020 023000 

Kleur: wit 

Verpakking: rollen van 30m, 18 rollen per pallet 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

Deze 3laagse ontkoppelingsdoek dient om de spanning tussen de ondergrond en de bovenliggende vloer van 
keramische tegels, natuursteen of plaatmateriaal te verminderen. Mede dankzij de geringe dikte is deze doek uitermate 
geschikt voor goede scheuroverbrugging tijdens renovatie of saneringswerkzaamheden. Dit kan op betonvloeren, 
cementdekvloeren, goed hechtende parketvloeren en andere sterk dragende ondergronden. 
Ook geschikt in toepassingen met vloerverwarming. 
 

SAMENSTELLING 

iSOX ontkoppelingsdoek bestaat uit een stabiele weefselwapening, met aan beide zijden een polypropyleenvlies. 
 

EIGENSCHAPPEN 

- spanningsverminderende tussendoek  
- hoge scheurvastheid 
- flexible en scheuroverbruggend 
- alkalibestendig 
- rot niet 
- gemakkelijke verwerking 
- korte installatietijd 
- geringe opbouwhoogte 
- goede hechting 
- uit stock leverbaar 
 

VERWERKEN 

- de ondergrond dient vlak, draagkrachtig, stofvrij en vrij van olie, vet en andere oplosmiddelen zijn 
- alle voegen en gaten moeten dichtgemaakt worden 
- beton moet minstens 3 maand oud zijn, zodat het resterende vochtgehalte miniem is 
- nadien de iSOX ontkoppelingsdoek uitrollen en verwerken met een cuttermes of schaar 
- op de ondergrond dient een dunbedmortel aangebracht te worden met een lijmkam (vertanding 4 – 6mm) 
- de verschillende doeken mogen overlappen 
- daarna de doek aanbrengen en aandrukken 
- overtollige dunbedmortel of luchtbellen dienen verwijderd te worden 
- wandtegels en vloertegels kunnen na het uitharden van de lijm onmiddellijk aangebracht worden 
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TECHNISCHE KENMERKEN 

Kleur: wit 

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C 

Temperatuursbestendigheid: -30°C tot +90°C 

Breedte : 1000mm, +/-5mm 

Lengte: 30m, +/-1% 

Gewicht: 270 g/m2, +/- 25 g/m2 

Dikte: 0,85mm, +/-0,1mm 

Certificaat: volgens DIN EN ISO 9001: 2008 

Brandklasse (DIN EN 13501-1): E 

 

VERPAKKING 

iSOX ontkoppelingsdoek wordt verpakt per afzonderlijk rol van 30m.  
Een volle pallet bevat 18 rollen. Gewicht 1 pallet: 146 kg. 
 

OPSLAG 

iSOX ontkoppelingsdoek droog bewaren, uit zonlicht mijden en niet langdurig boven +30°C blootstellen.  
In originele verpakking 24 maand houdbaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot 

doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie 

kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. 
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