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Op alle aangrenzende en aansluitende bouwdelen (muren, 
pilaren etc.) dienen kantstrook strips aanwezig te zijn, zodat de 
horizontale beweging van de dekvloer niet wordt gehinderd en 
geluidsisolerende functies en lengteveranderingen van de dekvloer 
niet worden beperkt. De kantstrook strip dient in de regel pas na 
het egaliseren of bij het leggen van parket, pas na het leggen van 
het parket, te worden verwijderd. Indien de kantstrook strip voor de 
egalisatiewerkzaamheden wordt afgesneden of verwijderd, dient 
een nieuwe randisolatiestrip te worden aangebracht. Dit geldt in 
zowel nieuwe als oude gebouwen. Zie ook de actuele opmerking bij 
DIN 18365, pagina 64.

WAAROM KANTSTROOK 
STRIPS?

Er zijn verschillende varianten van kantstrook strips, welke achteraf 
kunnen worden aangebracht. Degenen met zelfklevende ‘stelstrip’, 
welke op de dekvloer worden geplaatst en vervolgens worden 
opgevuld, hebben zichzelf qua werkzaamheid bewezen. Deze strips 
verkleinen, in vergelijking met kantstrookstrips zonder ‘stelstrip’, de 
kans dat er vulmiddel door de aansluitnaad loopt. Maar ook hier zijn 
er kwaliteitsverschillen, vooral met betrekking tot de kleefkracht. 

In vergelijking met andere producten op de markt heeft Mapestrip 
Perimeter 50 een extreem hoge kleefkracht, verdeeld over drie 
strips. Dit biedt voordelen zoals een perfecte hechting op de 
ondergrond, eenvoudig aanbrengen en golfvrije, strakke plaatsing. 
Er wordt gebruik gemaakt van een transparante lijm met zeer hoge 
lijmeigenschappen en een dikkere lijmlaag, welke ervoor zorgt dat 
de isolatiestrip ook op licht oneffen en/of licht stoffi ge ondergronden 
een goede hechting krijgt. De ‘stelstrip’ van fl eece zorgt voor een 
zeer goede hechting op de egalisatie, en een stevige en golfvrije 
stand.

SOORTEN KANTSTROOK 
STRIPS
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» Verwijder oude lijm- en egalisatieresten evenals andere slecht 
 hechtende lagen en onderdelen in het randgebied met behulp 
 van bijvoorbeeld een plamuurmes.

» Te grote oneffenheden in het randgebied (uitsparingen/
 verhogingen), waardoor de isolatiestrip zich niet kan aanpassen 
 aan de ondergrond, moeten vooraf worden uitgevlakt.

» Om stof te binden, kun je het beste eerst de dekvloer voorstrijken 
 en daarna de kantstrookstrips aanbrengen, nadat de primer is 
 opgedroogd. Belangrijk: de primer mag niet meer vochtig zijn, 
 anders hecht de lijm niet!

» Snij bij de binnenhoeken de ‘stelstrip’ in een driehoekige vorm 
 weg zodat er geen onnodige overlap ontstaat. Voor buitenhoeken 
 snij je de ‘stelstrip’ weg van de hoek met een rechte snede.

» Na het aanbrengen van de isolatiestrip de ‘stelstrip’ goed 
 aandrukken met een drukroller of iets dergelijks. Breng de 
 egalisatie nog dezelfde dag aan.

» Het is niet altijd mogelijk om een lichte gedeeltelijke verstijving te 
 vermijden. Daarom kan het raadzaam zijn om de egalisatie 
 naderhand met een schuurblok in het randgebied te schuren.

TIPS EN TRICKS

Mapei’s nieuwe Mapestrip Perimeter 50 met onze “Freunde Furs 
Legen” print heeft een nieuw hechtsysteem met drie plakstrips voor 
3 gebruikersvoordelen:

1. Een duidelijk verhoogde hechtkracht zonder golven bij het 
verlijmen.

2. Een absoluut veilige stand tot aan de rand, voor eenvoudige 
installatie.

3. Golfvrije verlijming zonder de egalisatie te ondermijnen.

MAPESTRIP 
PERIMETER 50
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