
Sound Deadening Pads
Flexibele gelamineerde geluiddempende pads gemaakt van een mengsel van bitumen,copolymeren 
en vulstoffen ontwikkeld om een goede flexibilteit te geven bij toepassingen op motorvoertuigen. 

Part Nº:  34652 Sound Deadening Pads

Eigenschappen & Voordelen

• Vervangt beschadigde originele pads
• Zeer flexibel–kan gebruikt worden op vlakke, 

gebogen en golvende oppervlakken
• Zelfklevend – hecht op geschilderd en blank 

metaal
• Onderdrukt hoge geluiden
• Breed temperatuurbereik
• Verenigbaar met de meeste standaardautolakken
• Kan versneden worden met cutter/schaar

Toepassingen

Geluiddempend materiaal gebruikt op onderdelen blootgesteld 
aan trillingen.Bijzonder geschikt voor toepassingen waar een 
hoge mate van flexibiliteit vereist is bij lage temperaturen.  Van 
toepassing op kamertemperatuur.

Toepassingsgebieden:

Witgoed en huishoudelijke apparaten,liftkooien, metalen 
meubilair, stalen wastafels, badkuipen, grondwerkers en 
landbouwvoertuigen,verschillende soorten voertuigen en 
machines.

Instructies:

Reinig het metalen oppervlak met Acrysol en laat drogen.
Het oppervlak van het matje moet volledig in contact komen met 
de ondergrond, voorkom luchtbellen.
Indien gewenst, snij het matje op maat, verwijder de folie en druk 
aan op de plaats.  Indien nodig overschilderen.

Hints & Tips

Het materiaal dient toegepast te worden bij een temperatuur van 20-25°C. Het is belangrijk dat het oppervlak 
waar het materiaal dient op te komen zuiver is, vrij van oliën, vetten en vuil in het algemeen.



Technische Informatie

Uiterlijk Oplosmiddel vrij gemodificeerde acrylaat pad

Toepassing afwerking: Zelfklevend beschermd door silicone voering

Andere kant afwerking: Diamand oppervlak beschermd door smeltlijn

Densiteit: 1.7 – 1.9 g/ml   

Flexibiliteit 20mm  cylinder :  Temp > -20˚C 

Snelheid bij verbranding v<20mm/min   (UNI ISO 3795/VSS 302)

Ontvlambaarheid Class / SE   (FM VSS - 302)

Onmiddellijk Zelfklevende Overslag < 10cm (ASTM D 3121 @ T=23°C)

Treksterkte > 50N/cm2   (ASTM D412-06A)

Rek > 50% (ASTM D412-06A)

Werktemperatuur: -20/+80˚C

Houdbaarheidtemperatuur +10 to +35 ˚C

Houdbaarheid:   6 maanden

Douanecode: 4005 91 00

Kleur: Zwart

Pakket 20 pads per box 

Grootte: 50cm x 25cm

Dikte 1.2-5.5mm

Shore A/15: 65 +/- 10% 

(UNI EN ISO 868)
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