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Voorbereiding
Reinig het te beplakken oppervlakte met een residuvrij reinigingsmiddel en 
zorg dat de oppervlakte droog en vetvrij is. De oppervlakte temperatuur dient 
minimaal 12 graden te zijn. Na het ontvetten / stofvrij maken minimaal 15 
minuten wachten zodat de ontvetter / reiniger zeker volledig verdampt is. 
We adviseren gebruik te maken van Quickly Powerreiniger of een equivalent 
hiervan.

Op maat maken EASYdemp Marine
Indien de EASYdemp Marine tegel op maat gemaakt moet worden kan dit met 
een cirkelzaag, stanleymes of knipbank gedaan worden. Zorg hierbij dat de 
metalen topplaat naar onder gericht is, dit om verbuiging van deze topplaat 
te voorkomen.

Aanbrengen tegel
Bij vervormingen in het substraat (ondergrond) dient de te plakken 
EASYdemp Marine tegel in de vorm van de substraat gebogen te worden. Dit 
kan met de hand. Na het verwijderen van de beschermfolie op de lijmlaag, 
kan de tegel stevig op de oppervlakte gedrukt worden. Om luchtinsluiting 
te voorkomen dient de tegel eerst aan één zijde contact te maken met de 
oppervlakte, waarna de gehele tegel aangedrukt kan worden. Met de Squeegee 
(verkrijgbaar bij de leverancier) de tegel vanuit het midden aanstrijken over 
de hele oppervlakte. De tegel niet meer losmaken of verplaatsen.

Controle
Na 24 uur kan een hechtingstest uitgevoerd worden. Door een zuignap 
(minimale diameter 100 mm) aan te brengen op het midden van de tegel 
kan met een unster of trekweegschaal een trekkracht van maximaal 6 kg 
getest worden of de hechting voldoende is. Advies is om deze trekkracht 
niet te overschrijden om vervorming te voorkomen. Deze test uitvoeren 
op minimaal 5% van de aangebrachte tegels. Indien er tegels loslaten, 
de gehele oppervlakte testen. Bij loslaten van meer dan 5% van deze 
oppervlakte de leverancier informeren.

Hulp nodig?
Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl
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#wijzijnakoestiek
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. Het is niet mogelijk om 
bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg 

onze aanvullende voorwaarden of neem bij twijfel contact op met ons.


