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Link do produktu: https://www.comfortmat.pl/comfort-mat-fusion-grubosc-30-mm-material-do-wyciszania-p-19.html

Comfort Mat FUSION /
grubość 3.0 mm - materiał do
wyciszania
Cena

59,12 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

50

Grubość

3,0 mm

Opis produktu
Izolacja akustyczna Comfort Mat Vision - elastyczny, miękki, lekki, wodoodporny, odporny na zmiany temperatury, o
ulepszonej charakterystyce dźwiękochłonnej materiału. Nowość w linii materiałów do akustycznego wyciszenia samochodu.
Wykonany jest w postaci samoprzylepnych arkuszy czarnej, wysokowydajnej pianki AcoFoam, wykonanej na bazie mieszaniny
kauczuków syntetycznych.
Grubość, mm - 3
Rozmiar arkusza, mm - 750 x 1000
Wodoodporny klej
Masa arkusza, kg - 0,25
Ciężar właściwy, kg / m2 - 0,33
Pełny opis
Materiał o grubości 3 mm ma jednocześnie wysoką izolacyjność akustyczną i dźwiękochłonność. Ze względu na swoją
strukturę polimerową, Comfort mat Vision łączy doskonałą wydajność w szerokim zakresie temperatur z wysoką odpornością
biologiczną i olejową, co w połączeniu z odpornym na wilgoć klejem sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowania w
samochodzie.
Możliwość zastosowania materiału:
Maska
Zewnętrzna metalowa część drzwi
Dach
nadkola
komory silnika
Wnętrze podłogi i bagażnika
Zalety materiałów:
- poziom hałasu wychodzącego metalu, plastiku i innych paneli zmniejsza się dwukrotnie
- wygodnie montuje się na złożonych, wytłaczanych powierzchniach
- zwiększona przyczepność materiału 6-8 N / cm
- utrzymuje zdolność do pracy zarówno w zimie, jak i latem
Zalety materiałów Comfortmat:
Poziom hałasu jest zredukowany
Wygodny do montażu zarówno na prostych, jak i złożonych powierzchniach
Zwiększona przyczepność materiału
Wydajność robocza utrzymuje się zimą i latem
Montaż:
Materiał nakłada się jako drugą warstwą na materiał pochłaniający drgania. Wybierz rozmiar i konfigurację elementu, który
chcesz przykleić, wytnij. Delikatnie oderwij papier zabezpieczający. Przymocuj materiał do powierzchni. Ważne jest, aby
pomiędzy powierzchnią a materiałem nie było pęcherzyków powietrza. Aby uzyskać lepszą wydajność, materiały tłumiące
hałas należy przykleić na zakładkę.
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O izolacji akustycznej Comfortmat:
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.
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