
NORDISK AKUSTIK A/S

Strukturlyddæmpning

Individuel lydreduktion er i dag krævet for en optimal akustisk løsning i morderne kontorer, 
administrationsbygninger, lufthavne, jernbanestationer og kommunikationscentre.

Soundtex akustisk lyddug varmes på indersigen af perforerede stål, aluminimum eller trækassetter, 
beskytter mod eventuelle fibre og får kassetterne til at fremstå i flot design.
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Sound Sound



Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperi-
menter, tests og praktisk erfaring der bør benyttes som en general 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.
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                   C 1986 SP akustisk lyddug 
sort, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63 gr/m²
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr. 
Art.no. 149000

                   C 1986 GP akustisk lyddug 
grå, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63 gr/m² 
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr. 
Art.no. 149001

                   akustisk lyddug kan også leveres 
på fix mål. 
                   akustisk lyddug indeholder en 
hot-melt klæber.                   stryges/varmes 
på indersiden af en perforeret metal eller 
trækassette. 
Læg hot melt siden af                    mod den 
perforerede kassette og stryg det 100°C til 
150°C i 2 til 5 sekunder.

                   akustisk lyddug opfylder brand-
klasse B1 DIN4102/Part 1 og i 
forbindelse med en metalkassette A1 
DIN4102 Part 1. og EN13501-1 er mulig.

Vægt: 63 gram/m²
Rivstyrke: 
80 N/50 mm på langs EN 29703 - T3
50 N/50 mm på tværs  EN 29703 - T3

Oplagring i tørt og køligt miljø uden direkte 
sollys. Skal opbevares i temperaturer under 
40 grad C.

                   C 1986 GP akustisk lyddug 
hvid, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63/m² 
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr. 
Art.no. 149002

Ekkokammer målinger
Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

Ovennævnte diagram vises lydabsorptions 
koefficienten for                   akustisk lyddug 
isat en perforeret metalkassette og en 40 mm 
mineraluld 60kg/m³ isat en perforeret metal
kassette (b). 

                   gør det muligt at lydabsorbere med 
meget tyndt og let materiale. 
Lydenergien blive konverteret i væsentlig grad til 
termisk energi.
 
                   hvid,sort eller grå giver en flot finish 
som baggrund på en perforeret kasse.                      
                   beskytter mod fibre og støv og 
opfylder de fleste brandkrav.
 
                   Acoustic nonwoven – Et must i 
moderne byggeri.
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