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Redumax Kantstrook DUO®

Productomschrijving en toepassing

Redumax kantstrook DUO® is unieke Triple layer kantstrook voor het akoestisch ont-
koppelen van zwevende dekvloeren met wanden en niet geïsoleerde vloervelden. De 
zelfverende voet zorgt er voor dat de kanstrook zichzelf naadloos tegen de wand aan 
drukt. Door zijn samenstelling en extreme hoge kleefkracht is deze kantstrook met name 
geschikt voor  het Redufloor® contactgeluid isolerende membraan en gecacheerde EPS 
platen  zoals Redumax AkoestiTack® en zoals Redumax ThermoTack®. 

Redumax Kantstrook DUO®  maakt onderdeel uit van het Redumax gewaarborgde 
prestatiesysteem van met prestatie-garantie uitgevoerde projecten onder RAPO. 
(Redumax Akoestische project ondersteuning). 

Technische gegevens

Redumax kantstrook DUO® bestaat uit drie, aan elkaar gelaste delen. De voet van de kantstrook is aan de onderzijde 
voorzien van een brede sterk hechtende kleefstrip. De kantstrook kenmerkt zich door drie aan elkaar verlijmde lagen  
(triple layer) welke een spanningsvrije en vloeistofdichte hoekverbinding mogelijk maken. De speciaal geprofileerde 
kern zorgt hierbij voor een strakke hoek en een perfecte aansluiting met het opgaand werk. Hiermee behoren open 
ruimtes achter de kantstrook tot het verleden.

Redumax kantstrook DUO op ons Redumax Dilatatieprofiel tussen
Hybride isolatiesysteem. woningscheidende MS wanden 

Totale breedte  145 mm

Breedte rug deel 100 mm

Breedte voet deel 45 mm

Lengte per rol 25 meter

Dikte  8 mm 

Breedte kleefstrip 30 mm

Verpakking en bestelcode

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

Waarborging waterdichtheid 

Ondanks de hoge aanvangsfixatie is het noodzakelijk 
in combinatie met gietdekvloeren de vloeistofdicht-
heid te waarborgen. Daarom adviseren wij altijd de  
zelfklevende voet af te tapen met Redumax Tape® op 
te isolatie om geluidslekkage door inlopende mortel 
te voorkomen.

Bestelcode  R 951008 

Minimum bestelhoeveelheid 1 zak

Aantal rollen per zak 4 rollen

Aantal meters per zak 100 meter

Met zelfverende voet voor 
een perfect resultaaat.

Perfecte strakke aansluitingen met Redumax Kanstrook DUO® met 
zelfverende voet en haaksehoek technologie klaar om vloeistofdicht te 
worden afgetaped met Redumax Tape®.
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