
EASYdemp Light zelfklevende ontdreuningsstroken zijn met name geschikt 
voor het ontdreunen van lichte plaatmaterialen, zoals aluminium tot een 
dikte van 2 mm. Dit materiaal kenmerkt zich door uitstekende ontdreunende 
eigenschappen te combineren met een hoge mate van flexibiliteit. 

EASYdemp Light ontdreuningsstroken
Zelfklevende, bitumen ontdreuningsstroken

Voordelen 
     Handzaam bij verwerking
     Water- en oliebestendig
     Zelfklevend

Toepassingen
• Gevelpanelen
• Waterslagen
• Zonweringssystemen
• Witgoed
• Automotive (+ autoschadeherstel)

Afmeting
Standaardlengte 500 mm en standaarddikte 2,2 mm. Verkrijgbaar 
in drie standaardbreedtes, namelijk 40, 70 en 100 mm.

Kleur
Zwart

Verwerking
• Eenvoudig op maat te knippen of te snijden
• Door zijn flexibiliteit is EASYdemp goed om cilindrische 

vormen te verwerken
• De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn
• Belangrijk is het voorkomen van luchtinsluitingen
• Niet verwerken bij temperaturen lager dan 15 graden 

Celsius
• Indien de EASYdemp tijdens transport kouder is gewor-

den dan 15 graden dan eerst in een warme ruimte laten 
acclimatiseren

• EASYdemp heeft een aanvangskleefkracht en een defini-
tieve hechting die na circa 6 uur actief is



#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en 
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het 
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast 
leveren we een breed assortiment akoestische materialen 
direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch 
advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor 
een afspraak op locatie.

Gessel 62, 3454 MZ, De Meern
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer  
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde 
geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan 
deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en 
wijzigingen zijn onder voorbehoud. 

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen 
(kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet 
worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

NL22.2

Eigenschappen
• Vlamdovend volgens FMVSS 302, M2.
• Temperatuursbestendigheid van -10 tot +90 Graden 

Celsius.
• Bestendig tegen water, olie en verdunde zuren.
• Bevat geen giftige of agressieve stoffen.
• Maximale opslagperiode 3 maanden.
• Maattoleranties: +/- 20 mm op lengte en breedte, +/- 

0,1 mm op dikte
• Gewichtstolerantie: +/- 0,2 kg/m2

www.easy-noisecontrol.nl


