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Link do produktu: https://www.comfortmat.pl/blockator-expert-grubosc-30mm-bariera-izolacji-akustycznej-p-21.html

BLOCKATOR EXPERT /
grubość 3.0mm - bariera
izolacji akustycznej
Cena

43,05 zł

Numer katalogowy

52

Grubość

3,0 mm

Opis produktu
Izolacja szumów Comfort Mat Blockator jest barierą izolacji akustycznej w postaci samoprzylepnej membrany
akustycznej. Dzięki zastosowaniu unikalnych wypełniaczy HW w produkcji membrany udało się osiągnąć znaczny wzrost jej
masy (przy grubości zaledwie 3 mm - ciężar właściwy - 6,0 kg / m2), co pozwoliło stworzyć materiał o wysokim poziomie
izolacji akustycznej (do 32 dB) w zakresie od 50 do 3000 Hz.
Grubość, mm - 3
Rozmiar arkusza, mm - 500 x 700
Masa arkusza, kg - 1.9
Ciężar właściwy, kg / m2 - 6

Comfort Mat Blockator stosowana jest jako dodatek do materiałów pochłaniających dźwięk, dlatego jest montowany jako
warstwa wierzchnia w miejscach o szczególnie dużym natężeniu hałasu: nadkola, spód podłogi, bagażnik, przegroda w
komorze silnika.
Ze względu na dużą plastyczność jest łatwy w montażu, nie wymaga ogrzewania i nie wchłania wilgoci.
Możliwość zastosowania materiału:
Nadkola
przegroda silnika
Podłoga wnętrza i bagażnika
Metoda aplikacji Blockator
Materiał nakłada się na materiał dźwiękochłonny (trzecia warstwa). Wybierz rozmiar i konfigurację elementu, który chcesz
przykleić, wytnij. Delikatnie oderwij papier zabezpieczający. Przymocuj materiał do sklejonej powierzchni. Ważne jest, aby
pomiędzy powierzchnią a materiałem nie było pęcherzyków powietrza. Aby uzyskać lepszą wydajność, materiał ten należy
przykleić na styk.
Zalety materiałów Comfort Mat:
Poziom hałasu jest zredukowany
Wygodny do montażu zarówno na prostych, jak i złożonych powierzchniach
Zwiększona przyczepność materiału
Wydajność robocza utrzymuje się zimą i latem
O izolacji akustycznej Comfort Mat:
Nasze materiały są tworzone zgodnie z zasadą: pracuj wygodnie zawsze i wszędzie! Dlatego skutecznie działają, tworząc
komfortową atmosferę, znacznie redukując lub całkowicie blokując hałas w tle, utrzymując chłód latem i ciepło w zimie.
Materiały spełniają wszystkie standardowe wymagania i specyfikacje.
Wydajność w każdych warunkach klimatycznych
Samochody są używane w różnych strefach klimatycznych, a temperatura zmienia się znacznie w zależności od pory roku,
więc my, tworząc nasze materiały, przygotowaliśmy je tak, aby mogły działać jednakowo w szerokim zakresie temperatur. Są
równie skuteczne zarówno zimą, jak i latem.
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Wygodna jazda w ciszy
Podczas jazdy Twoi ulubionym pojazdem narażony jesteś na nieprzyjemne dźwięki: szum pochodzący z wibracji elementów
karoserii pod wpływem wiatru, hałas pracy silnika, szum kół i hałasu ze źródeł zewnętrznych. Korzystanie z materiałów
"Comfort Mat" znacznie zmniejsza, a w niektórych przypadkach całkowicie izoluje od tych bodźców.
Mniej szkód dla środowiska
Używając materiałów "Comfort Mat" chronisz swój organizm przed drażniącym działaniem nieprzyjemnego hałasu, a tym
samym korzystnie wpływając na Twoje samopoczucie. Ponadto - nadal dbasz o środowisko! Dzięki materiałom "Comfort Mat"
poprawisz termoizolację pojazdu - w czasie upałów gdy samochód się nagrzewa - nie musisz używać klimatyzacji w trybie
intensywnym. W zimnych porach rozgrzewanie przedziału pasażerskiego do komfortowej temperatury zajmuje mniej czasu, a
wychłodzenie kabiny przebiega wolniej. Pomaga to efektywnie oszczędzać paliwo i redukuje szkodliwe emisje do atmosfery.
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