
5.0

POINT
AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR ZWEVENDE DEKVLOEREN

GELUIDDEMPENDE ISOLATIE MET HOGE 
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN, BESTAANDE 
UIT GEVORMDE PANELEN SAMENGESTELD 
UIT SBR-RUBBERGRANULAAT

TECHNISCHE DATA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

6,7 kg/m²

16 MN/m³Dynamische stijfheid s'

De afmetingen van het paneel en het gemak waarmee 
het kan worden gesneden dankzij de gevormde vorm, 
maken het mogelijk de installatietijd te optimaliseren

1,00 m

Contactgeluidreductie verbetering ΔLw 28 dB

OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

Samendrukbaarheid c 2,2 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

18 mmDikte

Lengte

Oplossingen voor onder zwevende dekvloeren als 
akoestische isolatie van vloeren met een hoge 
drukbealsting voor commercieel, residentieel en 
industrieel gebruik

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ
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0,120 W/m K

Totale massa
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GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING
Ontworpen voor gebruik in commerciële vloeren, 
bestand tegen hoge belastingen. CE-certificaat

FLEXIBILITEIT

Akoestische isolatie geleverd in panelen met een 
gegolfd patroon aan één zijde met een dikte van 18 
mm, gemaakt van SBR-vezels en granulaat verbonden 
met behulp van een polyurethaan lijm in een warm 
proces. Op de bovenzijde is een blauwe synthetische 
non- woven anti-stretch rug aangebracht. De 
afmetingen van de panelen zijn 100 cm x 120 cm; totaal 
massagewicht is 6,7 kg / m2 en dynamische stijfheid 
(s') is 16 MN / m3.

Breedte 1,20 m

Brandweerstand

De bijzondere vorm maakt hoge akoestische prestaties 
mogelijk, zelfs bij zware puntbelastingen

REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR POINT

Plaats de Profyle Flat randstrook met extra aandacht 
in de hoeken op de muur en vloer

Installeer de akoestische mat met de gegolfde kant 
naar beneden

Installeer de isolatie op de hele vloer, zonder 
openingen tussen aangrenzende panelen te laten

Snijd de panelen aan de onderkant met een mes

Dicht de naden tussen de panelen af met Stik tape.
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Breng de dekvloer aan. Versterk de dekvloer zo 
nodig met een stalen wapeningsnet

Plaats de vloerafwerking (tegels of houten vloer) Snijd het overtollige deel van de randstrook af 

1 2

3 4

5 6

7 8


