XX
SYSTEEM ISOLERENDE CHAPE XX®
MET ZWALUWSTAARTPLAAT LEWIS®
VOOR RENOVATIE OP HOUTENVLOER EN BALKLAAG
ISOLCAP
LIGHT
XX® + LEWIS®

Systeem isolerende chape
XX® met zwaluwstaartplaat
LEWIS®,
voor renovatie
op houtenvloer en balklaag
Premixed
superlight thermal
insulating
mortar
PRODUCT

De firma’s Edilteco en REPPEL hebben een systeem samengesteld, dat zowel een sterk isolerende als een
lichte uitvoering voor renovatie van de oude houten vloeren mogelijk maakt.
Het is samengesteld uit de beide produkten: isolerende chape XX® en profiel LEWIS®.

ISOLERENDE
CHAPE XX®

De XX® is een isolerende chape, inclusief een bewapening van polyester vezels van 9 mm. Het produkt
bestaat uit geëxpandeerde polystyrene kogels van 2 mm omhuld met toeslagstof E.I.A. en gemengd met
500 kg cement en zand per m³.
Hierdoor kan de tegelvloer reeds na 48 uur geplaatst worden.

PROFIEL LEWIS®

LEWIS® platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en
gemaakt van kwaliteitsstaal, deze dienen als draagvloer voor de XX®.

VOORDELEN VAN
DIT SYSTEEM

· Renovatie van oude houtenvloeren met een minimale dikte: profiel + isolerende chape = totale dikte van
66 mm.
· Thermische isolatie l: 0,104 W/mK.
· Akoestische isolatie: 17 dB en 5 cm.
· Zéér laag gewicht van het systeem: 39 kg/m² in dikte van 66 mm.
· Drukweerstand: 3,20 MPa.
· Zéér gemakkelijk te plaatsen.
· Tegelvloer kan na 48 uur geplaatst worden.

VERWERKING

· Plaatsen van LEWIS® zwaluwstaartplaat, volgens verwerkingsadviezen van de firma REPPEL.
· Plaatsen van chape XX®, volgens de legvoorschriften van Edilteco.
· Plaatsen van de eind bekleding, zie tabel op de documentatie van XX®.
Voor specifieke uitvoeringen neemt U kontakt met Edilteco en REPPEL raadpleeg onze internet site www.
edilteco.be en www.reppel.be.

Alle informatie op dit blad moet worden beschouwd als indicatief en niet aansprakelijk voor onze aansprakelijkheid. Er kan geen garantie worden gegeven over de informatie als deze
niet wordt toegepast in “de regels van de kunst”. In feite zijn de vermelde gegevens afkomstig van testen die in het laboratorium zijn uitgevoerd en de toepassingen ter plaatse,
evenals de meteorologische omstandigheden , waardoor hun kenmerken aanzienlijk kunnen worden gewijzigd. Het gebruik moet altijd de relevantie van het gebruik van het product
controleren en de volledige verantwoordelijk op zich nemen. Bovendien moet het voldoen aan alle productimplementatie-informatie Edilteco S.p.A behoudt zich het recht voor om de
inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De publicatie van deze handleiding op elk medium annuleert en vervangt alle vorige versies of andere
gepubliceerde technische documenten.
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