
EASYdemp ontdreuningsplaten zijn specifiek ontwikkeld voor de auto-industrie en 
dempen optimaal trillingen in plaatwerk. Het product is gemaakt met o.a. 
bitumen en heeft hierdoor een hoge massa en goede demping. 

EASYdemp Caraudio ontdreuningsplaten
Ontdreuningsplaten voor de auto-industrie

Voordelen 
    Set van 5 of 10 plaatjes
    Geschikt voor caraudio toepassingen
    Zelfklevend

Toepassing
EASYdemp Caraudio is specifiek ontwikkeld voor de 
automobielindustrie. Het wordt reeds in grote hoeveelheden 
gebruikt in auto’s om trillingen tegen te gaan. Door EASYdemp 
aan te brengen op metaalplaat wordt de trillingsenergie 
gedempt,  waardoor de geluidafstraling vermindert. Om 
tot een goede ontdreuning te komen is het niet altijd 
noodzakelijk om het gehele vlak te beplakken; meestal is 
60% van het oppervlak beplakken ruim voldoende.

Wanneer wat gebruiken?
Voor dunnere plaatmaterialen zoals die in autodeuren 
adviseren we EASYdemp Normaal op minimaal 60% van het 
oppervlak aan te brengen. Bij dikkere plaatmaterialen (zoals 
de bodemplaat, het schutbord of bij gebruik in de 
boxenbouw) kunt u tevens kiezen voor EASYdemp Xtra voor 
extra demping.

Afmetingen
• EASYdemp Normaal heeft een gewicht van 3,5 kg/m2 

(dikte van 2 mm). Verkocht per set van 10 plaatjes (50 
x 25 cm per stuk = 1,25 m2 in totaal).

• EASYdemp Xtra heeft een gewicht van 7,5 kg/m2 (dikte 
van 4 mm). Verkocht per set van 5 plaatjes (50 x 25 cm 
per stuk = 0,625 m2 in totaal).

Kleur
Zwart

Verwerking
• Eenvoudig op maat te knippen of te snijden
• Door zijn flexibiliteit is EASYdemp goed om gebogen 

oppervlakken te verwerken
• De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn
• Zorg er bij het aanbrengen voor dat er geen 

luchtinsluitingen ontstaan
• Niet verwerken bij lage temperaturen (lager dan 15 

graden Celsius)



#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. 

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele 
afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende 
cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen 
rechten aan worden ontleend.
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