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Soundac® SB – polyimide schuim 
Hoogwaardige geluidsabsorptie met zeer groot temperatuurbereik en IMO 
certificaat 

Soundac® SB is een geluidsabsorberend materiaal met goede thermische eigenschappen, licht gewicht en een 
zeer groot temperatuurbereik van -184oC tot +200oC. Het product heeft een IMO certificaat is hiermee zeer 
geschikt voor o.a. marinevaartuigen, veerboten, jachtbouw, treinen en vliegtuigen.  
   
Soundac® SB is ontwikkeld om geluid te absorberen in combinatie 
met een goede thermische isolatie en temperatuurbestendigheid. 
Het materiaal is inherent niet ontvlambaar en produceert bijna 
geen rook of giftige stoffen wanneer het wordt blootgesteld aan 
open vuur. 
 
Omschrijving 
Soundac® SB is een geluidsabsorberend polyimide schuim met 
thermisch isolerende eigenschappen. Het materiaal kan voorzien 
worden van verschillende afwerkingen. Het materiaal kan geleverd 
worden in diktes van 10 tot 100 mm dik. 
 

 

 Eigenschappen 
 Geluidsabsorptie 
 Thermische isolatie 
 IMO certificaat 
 Groot temperatuur bereik  
 1.220 x 610 mm 

  

 Absorptiecoëfficiënt (α) 
ASTM C 423 en E 795 

 
Frequentie (Hz) 

  
  Type NRC  

 25 mm 0.70  
 50 mm 0.85  
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Verwerking 
Soundac® SB 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.  
 
Maatwerk 
Naast de standaarduitvoeringen is het mogelijk om specifieke types 
en uitvoeringen te produceren. Daarnaast kunnen wij de Soundac® 
SB in eigen productie in ieder gewenste afmeting fabriceren. Wij 
hebben diverse mogelijkheden waarover wij u graag informeren. 

  

 
 

  

 IMO-certificaat 
Fire restricting material as per IMO 
resolution MSC.40(64). 
 
CED-MED Surface Material with low 
flame-spread characteristics, meeting 
part 2 and 5 of MO FTPC Annex 1, MCA 
Code LY2,  RINA rules of Charter 
Yachts. 

  

Kenmerken   
 Type materiaal Polyimide schuim  
 Basiskleur Geel  
 Mogelijke afwerkingen Gecoat glasweefsel  

 Versterkt aluminium  
 Versterkt polyester   

 Geperforeerd glasweefsel   
 Geperforeerd + geprofileerd alu   

 Soortelijk gewicht 6.4 kg/m³   
 Gebruikstemperatuur -184oC tot ca. +200oC  
 Thermisch geleiding 0.040 W/moC (@ +10oC)   
 Warmteweerstand ≥ 22 (m·K)/W (@ +24oC)   
 Radiant Panel Flame Spread ≤ 5 (index; ATSM E 162)   
 Zuurstof index LOI  30% (ATSM D 2863)  
 Specific Optical Density  3 (non-flaming)  

of Smoke (ATSM E 662)  5 (flaming)  
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Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
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