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Soundac® AS - polyurethaanschuim 
Geluidabsorberend vlakschuim voorzien van vocht- en oliewerende toplaag 
 

Soundac® AS is geluidabsorberend polyurethaanschuim en is zeer geschikt voor om geluid te absorberen in 
ruimtes waar bestendigheid tegen indringen van vocht, vuil en olie vereist is. Tevens leverbaar met CE-
certificaat. 
   
Soundac® AS is ontwikkeld om geluid te absorberen en vocht en olie 
tegen te houden. Het materiaal is zeer geschikt om te worden 
toegepast in o.a. compressoren, aggregaten, pompen en 
luchtkanalen en het met speciaal daarvoor geschikte type in de 
jachtbouw. 
 
Omschrijving 
Soundac® AS is geluidabsorberend polyurethaanschuim voorzien 
van zelfklevende laag en vocht- en oliewerende toplaag. De toplaag 
bestaat uit een zeer dunne PU-toplaag of een stevig wit 
marinedoek. Standaard leveren wij in de diktes 15, 20, 25, 30, 40 en 
50 mm, overige types zijn op aanvraag leverbaar. 
 

 
Pomp met daarin Soundac® AS om het geluid te dempen 

 Eigenschappen 
 Geluidabsorberend 
 Vocht- en oliewerende toplaag 
 Zeer hydrolyse bestendig 
 Breed assortiment uit voorraad 
 Leverbaar met CE-certificaat 

  

 Absorptiecoëfficiënt (α) 
NEN-EN- ISO 354 : 2003 

 
Frequentie (Hz) 

  
  Type αw klasse 

 AS15 0,50 D 
 AS25 0,60 C 

  AS30 0,70 C 
  AS40 0,80 B 
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Verwerking 
Soundac® AS is gemakkelijk op maat te snijden met een elektrisch 
broodmes, mes, zaag of schaar. Voor montage dient de ondergrond 
goed droog, stof- en vetvrij te zijn. Een klein gedeelte van de 
schutfolie verwijderen en vastplakken op de gewenste plaats. 
Hierna geleidelijk de schutfolie verwijderen en gelijktijdig het 
schuim aandrukken op de ondergrond.  
 
Maatwerk 
Naast de standaarduitvoeringen is het mogelijk om specifieke types 
en uitvoeringen te produceren. Daarnaast kunnen wij de Soundac® 
AS in eigen productie in ieder gewenste afmeting fabriceren. Wij 
hebben diverse mogelijkheden waarover wij u graag informeren. 

  

 
 

  

 CE-certificaat 
Soundac® AS polyesterschuim is 
goedgekeurd volgens richtlijn RL 
2013/53/EU (ISO 4589-3 : 1996), wat 
het schuim geschikt maakt voor de 
jachtbouw. Wij informeren u graag 
over dit specifiek type schuim. 

  

Kenmerken   
 Type materiaal Polyurethaanschuim  
 Basiskleur Antraciet  
 Zelfklevend Standaard zelfklevend   
 Mogelijke afwerkingen PU-toplaag   

 Marinedoek   
 Soortelijk gewicht 23 – 28 kg/m³   

 30 kg/m³ (polyester)   
 Brandklasse FMVSS 302 vlamdovend   

 UL94 HF1 (polyester)  
 Gebruikstemperatuur -40oC tot ca. +100oC   
 Maximale temperatuur +120oC kortstondig   
 Toleranties DIN 7715 P3  

   
   

   
   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
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