
AKOESTIFLOOR ICOTOP

De vloer dient droog, dragend en vlak te zijn, zodat de elementen een volledig draagvlak hebben. Plaats eerst rondom tegen de 
wanden flexibele Akoestifoam randstroken, zodat het contactgeluid niet via de wanden wordt doorgegeven.

1. Voor het leggen van de eerste rij vloerelementen wordt van het eerste element 
de overstekende lip aan de lange en korte zijde, afgezaagd. Bij het volgend el-
ement in de eerste rij wordt alleen aan de langs-zijde de overstekende lip af-
gezaagd.

2. Begin met de montage van de ICOTOP vloerelementen zoals in het schema is 
aangegeven. Schuif hiertoe het element met de afgezaagde zijden stuitend tegen 
de Akoestifoam randstroken. Het ICOTOP vloerelement bij de deur altijd uit één 
stuk aanbrengen. Vermijd kruisnaden.

3.DelipverbindingenlijmenmetAKOESTIFIXICOTOPnadenlijm(verbruik20–25 
m2/fles). Voor een juiste verwerking: zie de gebruiksaanwijzingen op de fles.

4. Om de vereiste aandrukkracht op de lipverbindingen te bereiken, dienen de 
lipverbindingen te worden vastgezet met F2 schroeven. De maximale afstand tu sen de schroeven bedraagt 15 cm.

5. Na het uitharden en het verwijderen van de lijmresten, kunnen de stootvoegen en schroefgaten eventueel worden geëgaliseerd 
met voegengips.

6. Denadenterplaatsevandeaansluitingbijdewanden(randstroken)afkittenmet Akoestikit (verbruik circa 10 meter/koker). Na het 
uitharden van de verlijming van de lipverbindingen zijn de ICOTOP vloer- elementen direct beloopbaar en klaar voor de definitieve 
eindafwerking.
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1. Voor het leggen van de eerste rij vloerelementen wordt van het eerste element 
de overstekende lip aan de lange en korte zijde, afgezaagd. Bij het volgend 
element in de eerste rij wordt alleen aan de langs-zijde de overstekende lip 
afgezaagd.

2. Begin met de montage van de Akoestifloor vloerelementen zoals in het 
schema is aangegeven. Schuif hiertoe het element met de afgezaagde zijden 
stuitend tegen de Agglomer strip. Het Akoestifloor vloerelement bij de deur altijd 
uit één stuk aanbrengen. Vermijd kruisnaden.

3. De lipverbindingen lijmen met Akoestifloor nadenlijm (verbruik 20–25 m2/
fles). Voor een juiste verwerking: zie de gebruiksaanwijzingen op de fles.

4. Om de vereiste aandrukkracht op de lipverbindingen te bereiken, dienen de 
lipverbindingen te worden vastgezet met F2 schroeven. De maximale afstand
tussen de schroeven bedraagt 15 cm.

5. Na het uitharden en het verwijderen van de lijmresten, kunnen de stootvoegen en schroefgaten eventueel worden 
geëgaliseerd met voegengips.


