
AKOESTISCHE MATERIALEN  |  ONTDREUNING

HANDLEIDING VIBRAFLEX

STAP 1:   
Maak de te dempen onderdelen schoon en vetvrij. Zorg dat de delen droog 
zijn voordat je de vibraflex aanbrengt.

STAP 2:  
Snij de Vibraflex met een stanleymes op maat. Dit gaat het beste vanaf de 
zelfklevende kant.

STAP 3:  
Trek de beschermfolie los. Houd de plaat tussen je vingers zodat je de lijm-
laag niet aanraakt. Plak vervolgens de Vibraflex op de gewenste plaats en duw 
hem zachtjes aan zodat hij blijft hangen.

STAP 4:  
Verwarm de Vibraflex met een verfstripper of föhn om het materiaal soepeler 
te maken. Pas op: maak de Vibraflex niet te warm! Dan kan je het nog met de 
blote handen aanduwen en voorkom je beschadiging aan je lak. Druk vervol-
gens de Vibraflex op alle plaatsen aan totdat het zich volledig heeft gevormd 
naar de ondergrond.

LET OP dat je geen holtes laat tussen de Vibraflex en het plaatmateriaal. Deze holtes kunnen zich vullen met vocht, 
waardoor je roest krijgt

TIPS
 ▪ Plaats Merfocell GW onder de motorkap om het motorgeluid te dempen.
 ▪  Leg een Isomat VM vloermat op de vloer van uw auto om het rijgeluid te verminderen.
 ▪  Kijk op Akoestiekwinkel.nl voor meer informatie.
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HANDLEIDING VIBRAFLEX

STAP 1:   
Maak de te dempen oppervlakken schoon en stofvrij. Zorg dat de delen 
droog zijn voordat je de Vibraflex aanbrengt.

STAP 2:  
Snij de Vibraflex met een stanleymes op maat. Dit gaat het beste vanaf de 
zelfklevende kant.

STAP 3:  
Verwarm de Vibraflex met een verfstripper of föhn om het materiaal soepeler 
te maken. Maak het niet te warm zodat je het nog met blote handen kunt 
verwerken.

STAP 4:  
Verwijder de beschermfolie maar laat een klein stukje zitten zodat je het ma-
teriaal nog vast kunt houden zonder de lijmlaag aan te raken. Plaats de Vibra-
flex op het te dempen materiaal en verwijder het laatste stuk beschermfolie. 
Druk vervolgens de Vibraflex (met een aandrukroller) stevig aan zodat het 
zich zich naar de ondergrond vormt.

Voor extra demping en isolatie kan de speaker/subwoofer kist worden gebouwd met een sandwichconstructie (meer-
dere lagen hout en Vibraflex om-en-om geplaatst)

TIPS
 ▪ Plaats Akotherm in de speaker/subwoofer om staande golven te absorberen.
 ▪ Gebruik Regufoam om de speaker/subwoofer van de grond te ontkoppelen.
 ▪ Kijk op Akoestiekwinkel.nl voor meer informatie.


