
Heel eenvoudig met een stanleymes passend 

op formaat snijden.

Voegen tussen de wedi Nonstep ProS matten 

verbinden met gebruikelijk plakband.

wedi randisolatiestroken aan de randen verlijmen 

met wedi 610. De overgangen naar wedi Nonstep 

ProS met plakband verbinden. Klaar.

wedi Nonstep® ProS
Geluidsisolatie van de nieuwste generatie 

voor Fundo douche-elementen

wedi Nonstep ProS is een hoogwaardig geluidsisolatievlies dat onder de wedi Fundo douche-

elementen wordt aangebracht voor de duidelijke vermindering van contactgeluiden en 

geluiden die door waterinstallaties worden veroorzaakt. Met een dikte van slechts 9 mm 

verandert het vlies Nonstep ProS de opbouwhoogte nauwelijks en voldoet desondanks niet 

alleen aan de minimale vereisten (DIN 4109), maar werd in het wedi systeem ook succesvol 

getest op de inachtneming van de verhoogde geluidsisolatievereisten (VDI 4100). Het vlies is 

vocht- en rotbestendig, voorkomt schimmelvorming en is recyclebaar.



wedi Nonstep® n Geluidsisolatie

Uw speciaalzaak:

Ontdek de andere oplossingen voor de geluidsisolatie

De wedi Nonstep serie biedt nog meer oplossingen 

voor de geluidsisolatie onder keramische vloerbe-

dekkingen, laminaat en kant-en-klaar-parket.

De wedi Nonstep Plan contactgeluidsisolatie is een 

dunne mat van rubbergranulaat met een flexibele, 

minerale laag. 

wedi Nonstep Plus bestaat uit een 6 mm dikke wedi 

bouwplaat die in de fabriek verlijmd is met een rub-

bermat, zodat een sponningverbinding ontstaat.

Omschrijving lengte × breedte × dikte Verpakkingseenheid bestelnr.

wedi Nonstep ProS    900 × 900 ×  9 mm 100 matten = 81 m² 011255007

wedi Nonstep ProS 1.200 × 600 ×  9 mm 180 matten = 72 m² 011255008

wedi Nonstep Plan 1.196 × 590 ×  6 mm 50 platen = 35,28 m² 011220000

wedi Nonstep Plus 1.200 × 600 × 12 mm 50 platen = 36 m² 011200000

Denk ook aan de vereiste accessoires:

wedi 610, lijm- en afdichtmiddel

   Meer productinformatie en alle artikelgegevens vindt u in de actuele prijslijst 

van wedi en op www.wedi.eu
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wedi Tools, randisolatiestroken
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wedi Nonstep Plan 

Contactgeluidsisolatie 

onder tegels: 14 dB

wedi Nonstep Plus

Contactgeluidsisolatie 

onder tegels: 16 dB


