
EASYfoam PU geluidsabsorberend schuim combineert hoge geluidsabsorptie-
waarden met een goede bescherming tegen vloeistoffen. Het is een opencellig 
polyetherschuim met een zwarte PU toplaag.

EASYfoam PU
Geluidsabsorberend schuim, vocht- en oliewerende toplaag

Voordelen 
    Zwarte PU toplaag
    Olie- en vochtwerend
    Zelfklevend

Toepassingen
• Pomp- en aggregaatomkastingen
• Machinekamers
• Houtbewerkingsapparatuur
• Ventilatiekanalen en -systemen
• Automobielindustrie

Afmetingen
EASYfoam PU is direct leverbaar uit voorraad in dikte 15, 20, 
25, 40 en 50 mm. De standaard plaatafmetingen zijn 100 x 
60 cm en 120 x 100 cm. 

Maatwerk 
EASYfoam PU is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes 
of op maat gesneden delen. 

Wij kunnen onze producten op de gewenste maat en/of in de 
gewenste vorm aanleveren. Om producten op maat te snijden 
hebben we de beschikking over een uitgebreid machinepark 
waaronder een Zünd cutter. Met deze “alleskunner” kunnen 
we vrijwel iedere vorm volledig CNC-gestuurd snijden of 
frezen met zeer kleine toleranties. 

Kleur
Zwart

Verwerking 
EASYfoam PU is gemakkelijk te snijden met stanleymes, 
(elektrisch) broodmes of lintzaag. Voor een goede hechting 
van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, 
droog, stof- en vetvrij te zijn. Druk het product stevig en 
gelijkmatig aan om luchtinsluitingen te voorkomen. 

Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze 
eerst eenzijdig voorbehandeld te worden (bijvoorbeeld met 
MKD Extreme Tack contactlijm) om een goede hechting te 
kunnen garanderen.

Toleranties 
Lengte -0 / +20 mm
Breedte -5 / +10 mm
Dikte +- 2 mm

Brandklasse
FMVSS302



#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 ad-
vies 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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EASYfoam PU

De absorptiewaarden zijn gemeten 
volgens EN 354:2003
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Zelfklever
De zelfklevende laag is tot maximaal 70 graden Celsius 
temperatuurbestendig. Deze producten niet aanbrengen bij 
temperaturen van minder dan 15 graden Celsius.

Veroudering
Dit product veroudert sneller onder invloed van UV-straling, 
hitte, vocht en luchtvochtigheid. Dit kan onder meer 
desintegratie en/of verlies van akoestische werking tot 
gevolg hebben.

Vocht / luchtvochtigheid
EASYfoam PU is voorzien van een spatwater en spatolie 
werende toplaag aan de zichtzijde.

www.easy-noisecontrol.nl

EASYfoam PU 15 mm, aw 0,40

EASYfoam PU 25 mm, aw 0,65  

EASYfoam PU 20 mm, aw 0,50  
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EASYfoam PU 40 mm. aw 0,85

EASYfoam PU 50 mm, aw 0,80  


