
EASYbond Trillingsisolatie is uitstekend geschikt om trillingsoverdracht naar 
constructies te dempen. EASYbond is verkrijgbaar in twee diktes. 

EASYbond Trillingsisolatie
Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen

Voordelen 
    Trillingsisolatie
    Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen
    Zeer constante samenstelling

Toepassingen
• De 1 cm (soortelijk gewicht van 200 kg/m3) dikke variant 

heeft een optimale densiteit en dikte voor gebruik onder 
parket en laminaat.

• De 3 cm (soortelijk gewicht van 140 kg/m3) dikke 
EASYbond variant is uitermate geschikt voor het 
fabriceren van een zwevende vloer in een geluidsstudio. 
Of voor onder een wasmachine, drumstel of andere 
trillingsbron.

Afmetingen
EASYbond trillingsisolatie is in de dikte 1 en 3 cm te 
verkrijgen in de afmeting 100 x 50 cm. 

De dikte 1 cm is ook verkrijgbaar in platen van 100 x 100 
cm. Ook is deze dikte leverbaar in stroken van 100 x 4 cm. 
Handig voor bijvoorbeeld het vrij opstellen van wanden.

Kleur
“Bonte” kleur, deze kan verschillen per batch.

EASYbond voor ondervloer
Deze EASYbond is zeer geschikt om direct op de vloer 
te leggen. Hier overheen legt u vervolgens het parket/ 
laminaat. Zorg ervoor dat het parket/ laminaat nergens 
contact maakt met de wanden voor een uitstekend resultaat. 

EASYbond ontkoppeling
EASYbond trillingsisolatie met een dikte van 3 cm met een 
soortelijk gewicht van 140 kg/ m3 en is uitstekend geschikt 
om een zwevende ondervloer te maken en contactgeluid te 
voorkomen. 

U maakt een zwevende ondervloer als volgt:
• Zorg ervoor dat de vloer vlak is en leg in geval van een 

betonnen vloer de EASYbond direct op de betonnen 
ondergrond. Indien sprake is van een houten vloer 
verdient het de aanbeveling om eerst een stijve plaat 
neer te leggen met zoveel mogelijk massa.

• De afwerkvloer legt u direct over de EASYbond. Als 
afwerkvloer kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van 
een dubbele laag Multiplex. Door de 2 lagen kruislings 
te monteren wordt de vloer een geheel. Let op dat de 
vloer geen contact maakt met wanden en/of vloeren.



#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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Samenstelling
Dit product is gemaakt van gerecyclede
polyurethaanschuimen. Dit geeft dit product een “bonte” 
kleur die per batch kan verschillen. Dit product is speciaal 
samengesteld voor trillingsisolatie waardoor de structuur van 
het materiaal relatief consequent is in vergelijking met 
materialen die hierop lijken. 

Maatwerk
We kunnen akoestische materialen in eigen huis in iedere 
gewenste vorm of afmeting snijden. Door maatwerk krijgt 
u een kant-en-klare oplossing voor uw toepassing. De extra 
kosten van het maatwerk verdient u direct terug dankzij 
een snellere installatie. Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden.

Brandveiligheid
EASYbond trillingsisolatie is gecertificeerd volgens FMVSS 
302.

www.easy-noisecontrol.nl


