


FB112 lydisoleringsmåtte
7,5 kg/m2  selvklæbende, 3,4 mm. tyk,
format 1000 x 1500 mm.
Art. nr.: 100570

FB112 lydisoleringsmåtte
7,5 kg/m2  selvklæbende, 3,4 mm. tyk,
format 1000 x 750 mm.
Art. nr.: 101340

FB112 er en EPDM baseret lydisolerende måtte, 
som kan benyttes alene eller kombineret med en 
absorbent som nemt kan monteres ovenpå FB112 
grundet dennes kemiske sammensætning.

FB112 er luftlydisolerende, men også strukturlyds-
dæmpende ved specielt lave temperaturer.

Ved montering er det vigtigt at den flade, hvorpå 
FB112 skal pålimes, er helt rengjort. FB112 bør som 
minimum have stuetemperatur inden montering. 
Ved lodret eller hængende opsætning anbefaler vi 
ud over klæbning også en mekanisk fastgøring af 
produktet.

FB112 opfylder Declaration of RoHS conformity
og indeholder ikke stoffer eller kemikalier som
(Pb, Hg, Cd, Cr, Vi, PBB, PBDE, NF, NPE)

i.h.t. EUR direktiverne:

2011/65/UE

2003/11/CE

2003/53/CE

2011/37/UE

Og overholder ligeledes EU-direktivet, 
1907/2006/CE

Farve:    Sort
Vægt:    7,5 kg/m2

Tykkelse:   3,4 mm
Temperatur bestandig:  -30° til +100°C
Temperatur kortvarigt:  +170°C
Reduktionstal:   Se Fig. 1
Brandbarhed:   Produktet er selvsluk-
    kende og opfylder   
    krav i.h.t. FMVSS-302

Som vist på Fig. 1 øges R = Reduktionstallet for en 
1 mm. stålplade med 6 dB når den belægges med 
FB112 ( 7,5 kg/m2 ). Stålpladen er 7,8 kg/m2

Hvis stålpladen er 0,5 mm. øges reduktionstallet til 
9 dB.

Fig. 1
Reduktionstal (dB)

Reduktionstallet som funktion af frekvensen for
FB112 påsat 1 mm stålplade.

=  1 mm stålplade.
=  FB112 limet på en 1 mm stålplade.
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Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperi-
menter, tests og praktisk erfaring, der bør benyttes som en generel vejledning.
Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet.
Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved 
arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.


