
EASYwhisper is een duurzame en gerecyclede plaat dat is gemaakt van
polyethyleen en wordt gekenmerkt door een lage dichtheid en open structuur.
Alleen EASYwhisper met UV-bestendigheid is geschikt voor buitentoepassingen.

EASYwhisper
Duurzame en gerecyclede akoestische plaat

Voordelen 
     Geschikt voor buitentoepassingen
     FLage dichtheid, open structuur
     Gerecycled product

Toepassingen
• Vochtige ruimtes (bijvoorbeeld: wasstraat)
• Buitentoepassingen

Kleur
Zwart

Afmeting
EASYwhisper is verkrijgbaar in de afmetingen: 

120 x 60 x 2,5 cm, 120 x 120 x 2,5 cm, 
120 x 60 x 4 cm, 120 x 120 x 4 cm
120 x 60 x 5 cm, 120 x 120 x 5 cm

Dikte 
40 en 50 mm.

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.

Verwerking
Dit product is gemakkelijk op maat te snijden en hoeft niet
afgewerkt te worden. EASYwhisper kan bevestigd worden
door middel van schroeven (met ringen) of lijm.



#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.

NL23.1

UV-bestendigheid
EASYwhisper met een dikte van 5 cm is naast de normale
uitvoering ook verkrijgbaar met UV-bestendigheid voor 
buitentoepassingen. Na 2000 uur maximale exposure aan UV 
in een klimaatkamer is het materiaal in dezelfde conditie als
nieuw materiaal.

Vuur- en temperatuurbestendig
EASYwhisper is temperatuurbestendig van -40 tot 100 
graden Celsius en vlamdovend volgens:

- FMVSS 302
- UL94-HF1
- DIN 4102 B1

Brandveiligheid
EASYwhisper is temperatuurbestendig van -40 tot 100
graden Celsius.

EASYwhisper zonder UV-bestendigheid: EN 13501 klasse B
EASYwhisper met UV-bestendigheid (geschikt voor buiten-
toepassingen) : DIN 4102 klasse B2

EASYwhisper met en zonder UV-bestendigheid verschillen
alleen in brandklasse en zien er verder vrijwel hetzelfde uit.

www.easy-noisecontrol.nl
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De absorptiewaarden zijn gemeten
volgens EN 354:2003
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