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Soundac® LightWeight  
Lichtgewicht geluidsisolerende platen op basis van kurk, kurkrubber en 
rubber 

Soundac® LightWeight zijn lichtgewicht platen op basis van een mengsel van kurk en rubber. Het gewenste 
gewicht bepaalt de samenstelling van het mengsel. De platen wordt ingezet voor een optimale geluidsisolatie 
bij een zo laag mogelijk gewicht. 
   
Soundac® LightWeight is zeer effectief in het reduceren van de 
coïncidentiedip die vooral aanwezig is in lichte en stijve platen van 
o.a. staal, aluminium hout of kunststof. Deze materialen worden 
veel gebruikt in houten wanden van motorjachten. 
 
Soundac® KG23 - kurk 
Soundac® KG23 is een lichtgewicht product op basis van 
kurkgranulaat. 

 Eigenschappen 
 Geluidisolerend 
 Lichtgewicht 
 Zeer soepel 
 Kurk, KurkRubber en Rubber uit 

voorraad leverbaar 
 

 
Soundac® KG23 - kurk 

  

Kenmerken    
 Type materiaal Kurk  
 Basiskleur Lichtbruin  
 Soortelijk gewicht 200 - 250 kg/m3  ISO 845 
 Treksterkte > 250 kPa    ISO 1798 
 Indrukbaarheid 25 – 40 %    ASTM F36 – F 
 Herstel > 70%    ATSM F36 – F 
    

    

Soundac® KR22 - kurkrubber 
Soundac® KR22 is een lichtgewicht product op basis van een 
mengsel van rubber- en kurkgranulaat.  

 

 
Soundac® KR22 - kurkrubber 

    

Kenmerken    
 Type materiaal Kurk rubber   
 Basiskleur Bruin en zwart   
 Soortelijk gewicht 500 - 600 kg/m3  ISO 845  
 Treksterkte > 400 kPa    ISO 1798  
 Rek bij breuk > 15%  ISO 1798  
 Warmteweerstand 0,0780 m2K/W ISO 8302   
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Soundac® R34 - rubber 
Soundac® R34 is een lichtgewicht product op basis van een mengsel 
van rubbergranulaat. 

 

 
Soundac® R34 - rubber 

    

Kenmerken    
 Type materiaal Rubber   
 Basiskleur Zwart   
 Soortelijk gewicht 1000 kg/m3  

± 5%  
ISO 845  

 Hardheid 55 - 65 Shore A  
 Treksterkte > 1.500 kPa    ISO 1798   

 Rek bij breuk > 60%  ISO 1798   

     

Verwerking 
Soundac® LightWeight is gemakkelijk op maat te snijden met een 
mes, zaag of schaar. Voor montage dient de ondergrond goed 
droog, stofvrij en vetvrij te zijn. Bij voorkeur wordt de plaat over het 
hele oppervlak verlijmd met de ondergrond. 
  
Voor een goede geluidsisolatie is het belangrijk dat de platen goed 
op elkaar worden aangesloten om geluidlekken te voorkomen.  
 
Maatwerk 
Naast de standaarduitvoeringen is het mogelijk om specifieke types 
en uitvoeringen te produceren. Daarnaast kunnen wij de Soundac® 
LightWeight in eigen productie stansen of in ieder gewenste 
afmeting fabriceren. Wij hebben diverse mogelijkheden waarover 
wij u graag informeren. 

  

 
 

  

  

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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