
Ecosorb is een uiterst duurzaam akoestisch product met uitstekende                       
geluidsabsorberende eigenschappen. Ecosorb is vormvast, flexibel en sterk. 
De samenstelling is zeer constant. Ecosorb bestaat voor 85% uit gerecyclede 
kleding (de overige 15% zijn bindende vezels). 

EASY Ecosorb
Duurzame geluidsabsorberende platen

Voordelen 
     Handzaam bij verwerking
     Water- en oliebestendig
     Zelfklevend

Toepassingen
De Ecosorb platen kunnen onder andere worden toegepast 
als:
• Akoestisch materiaal voor verwerking in wandpanelen
• Geluidsabsorptie voor achter geperforeerde             

plafondsystemen
• Geluidsabsorptie ten behoeve van spanplafonds

Afmeting
De panelen hebben een afmeting van 120 x 60 cm met een dikte 
van 20 of 45 mm.

Let op: de dikte van de panelen hebben een tolerantie van 10%, 
omdat het een natuurproduct is.

Absorptiewaarde
aw-waarde 20 mm: 0,50
aw-waarde 45 mm: 0,95

Maatwerk
Ecosorb is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes en     
indien gewenst in gestanste of maatgesneden delen. 

Verwerking
Ecosorb is gemakkelijk te versnijden met scherp isolatie- of 
stanleymes. 

Kleding verwerken tot Ecosorb platen
Voor grotere bedrijven is het mogelijk om oude kleding van 
werknemers in te zamelen en te laten recyclen tot Ecosorb 
platen. Deze platen kunnen vervolgens worden toegepast 
in diverse akoestische oplossingen. Op deze wijze kunt u 
als bedrijf zijnde op een zeer duurzame manier de akoestiek 
binnen uw bedrijf verbeteren.

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.



#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en 
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het 
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast 
leveren we een breed assortiment akoestische materialen 
direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch 
advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor 
een afspraak op locatie.

Gessel 62, 3454 MZ, De Meern
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer  
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde 
geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan 
deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en 
wijzigingen zijn onder voorbehoud. 
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Huidvriendelijk
Ecosorb voelt zacht aan en zorgt niet voor jeuk en irritaties 
zoals dat bij sommige andere producten wel het geval kan 
zijn. Dit maakt het product prettig te verwerken. Daarnaast 
laat het product geen inhaleerbare vezels los.

Brandveligheid
Dit product is getest en geclassificeerd als Euroklasse B-s1, 
d0.

www.easy-noisecontrol.nl


