EASYdemp ontdreuningsplaat
Zelfklevende bitumen ontdreuningsplaat

Algemene informatie

Eigenschappen

EASYdemp is een zelfklevende, bitumen
ontdreuningsplaat. Dit product onderscheidt
zich van soortgelijke producten door een
goede ontdreuning te combineren met een
hoge flexibiliteit, waardoor het ook eenvoudig
op gebogen oppervlakken is aan te brengen.
Dit product heeft een herkenbare ingewalste
structuur en heeft een transparante polyethyleen
folie aan de zichtzijde die de plaat beschermt.

•
•
•
•
•
•

Verkrijgbaar in verschillende diktes
Vlamdovend volgens FMVSS 302, M2
Temperatuursbestendigheid van -10 tot +90
graden Celcius
Bestendig tegen water, olie en verdunde
zuren
Bevat geen giftige of agressieve stoffen
Zelfklevend
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EASYdemp ontdreuningsplaat
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Ontdreuningsmateriaal

Levertijd

2 - 3 werkdagen

Afmeting

105 x 100 cm

Dikte

1,5 mm, 2,2 mm, 3,1 mm of 4,1 mm

Kleur

Zwart

Variant

Dichtheid
3,0 kg/m2
4,2 kg/m2
6,0 kg/m2
8,0 kg/m2

Verwerking
•
•
•
•
•
•

•

Dikte
1,5 mm
2,2 mm
3,1 mm
4,1 mm

Plaatafmeting
105 x 100 cm
105 x 100 cm
105 x 100 cm
105 x 100 cm

Eenvoudig op maat te knippen of te snijden
Door zijn flexibiliteit is EASYdemp goed om
cilindrische vormen te verwerken
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij
te zijn.
Belangrijk is het voorkomen van
luchtinsluitingen.
Niet verwerken bij temperaturen lager dan
15 graden Celsius
Indien de EASYdemp tijdens transport
kouder is geworden dan 15 graden dan
eerst laten acclimatiseren
EASYdemp heeft een aanvangskleefkracht
en een definitieve hechting die na circa 6
uur actief is

Toepassing

EASYdemp is met name geschikt voor het
dempen van trillingen in metaal, maar wordt ook
vaak gebruikt in houten sandwichconstructies
voor extra massa en demping. Veel
voorkomende toepassingen zijn onder andere
het ontdreunen van leidingommantelingen,
ventilatiekanalen, panelen, spoelbakken,
machine-onderdelen, gevelbeplating,
omkastingen.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een
akoestisch advies op maat of neem telefonisch
contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Disclaimer

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.			
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