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De dimensionale stabiliteit maakt een snelle en 
nauwkeurige installatie mogelijk. De afwerking van het 
oppervlak zorgt voor een uitstekende hechting zonder 
verspilling van lijm

De hoge gecertificeerde prestaties maken het mogelijk 
de akoestische isolatie van bestaande vloeren te 
verbeteren bij alle renovatiewerkzaamheden in 
gebouwen

TECHNISCHE DATA

Akoestische ondervloerisolatie voor herstel van 
bestaande gebouwen met houten vloerafwerking

Totale massa 700 kg/m³ Brandweerstand E

1,00 m Contactgeluidreductie verbetering ΔLw 20 dB

Dikte 3-5 mm Dynamische stijfheid s' 235-225 MN/m³

AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ONDERVLOER VOOR 
CONTACTGELUIDSISOLATIE VOOR VLOEREN 
MET BEPERKTE DIKTE, OP ROLLEN VAN SBR-
RUBBERGRANULAAT EN KURK

TECHNISCHE SPECIFICATIES
.... mm akoestische isolatierollen, gemaakt van SBR 
rubber- en kurkgranulaat verbonden met  behulp van 
een polyurethaan lijm in een warm proces. Elke rol is 
...m lang x 1 m breed. De densiteit is 700 kg/m³.  
Demping contactgeluidsniveau 20 dB

De speciale poreusheid van het oppervlak verhoogt de 
hechting van lijmen. Het product werkt als een 
scheidingslaag op onregelmatige oppervlakken

REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN 

GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING

OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

© Isolgomma Srl. Gegevens en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,12 W/m K
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Lengte 20-10 m Samendrukbaarheid c 0,1 mm

Breedte

FLEXIBILITEIT

SYLWOOD
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ZIE DE REFERENTIES > BEZOEK DE WEBSITE NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE AFDELING VOOR MEER INFORMATIE

INSTALLATIETEST AKOESTISCH RAPPORT ONDERSTEUNING BIJ 
HET VERLEGGENAkoestische certificaten 

voor producten zijn 
beschikbaar en maken 
naleving van wettelijke 
grenswaarden mogelijk

De akoestische prestaties 
van het systeem kunnen ter 
plaatse worden getest door 
een bevoegd technicus

Onze technische staf is in 
staat u de juiste 
ondersteuning te bieden in 
ieder fase van het project, 
door u te ondersteunen bij 
de selectie van de juiste 
materialen

Dankzij ons uitgebreid 
netwerk van commerciële 
technici staan wij tot uw 
beschikking voor de 
ondersteuning bij het 
verleggen op het project 

INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR SYLWOOD

Plaats de Profyle Flat 5 randstrook met extra 
aandacht in de hoeken op de muur en vloer

DROGE TOEPASSING: leg de Sylwood neer en plak 
de naden af met de Stik tape

Breng de parketplanken aan VERLIJMDE TOEPASSING: breng de lijm aan, plaats 
dan de Sylwood rollen 

Lijm de parketplanken over de Sylwood met de 
aangegeven lijm
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Snijd het overtollige deel van de randstroken

TECHNISCHE DATA

SYLWOOD
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AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

AKOESTISCHE CERTIFICATEN
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