
BEXCO  GRANULAATRUBBER OP ROL 
ACOUSTIC 

Reductie van contactgeluid… meer dan een serieuze uitdaging! 

Contactgeluid is het rechtstreekse gevolg  van  overdracht van mechanische trillingen die elders in het gebouw 

worden waargenomen. Storende contactgeluiden (denk maar o.a. aan het  tikkende geluid van hakken,  zware 

voetstappen, neervallende objecten op de vloer, e.d….) hebben een nefaste invloed op het humeur van     

mensen uit de directe omgeving. Akoestische ontkoppeling van  bouwdelen wordt daarom heel belangrijk! 

Beperk de voortzetting van hinderlijke trillingen door het plaatsen van Bexco® Acoustic rubber(stroken) tussen 

draagmuren en tussenliggende vloerconstructies.  
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EIGENSCHAPPEN: 

• Geluiddempend 

• Lange levensduur 

• Isolerend 

• Snelle installatie 

• Insluiting trillingen 

• Veerkrachtig 

 

 

TOEPASSINGEN: 

Dit type rubber wordt gebruikt bij: 

• Zwevende betonvloeren 

• Vloertegels 

• Laminaatvloeren 

• Linoleum 

• PVC vloeren 

• Sportvloeren 

• Onder stenen binnenmuren  
(reductie contactgeluiden) 

 

 

OOK BESCHIKBAAR IN STROKEN: 

• Lengte: 10 m 

• Breedtes :                                        
10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 cm    

• Dikte: tot 10 mm 

 

 

Bexco® geluidsabsorberende ondervloermatten zijn ontwikkeld voor akoestische 

doeleinden en beschikbaar in twee uitvoeringen: 100% gerecycleerd rubber en 

een rubber-kurk composietmateriaal. Het is de ideale oplossing voor reductie 

van vibraties en geluidsbelasting (tot 21dB en meer), zowel voor de particuliere 

woning als voor commerciële woon- en werkplekken. Bexco® Acoustic rubber is 

bestand tegen hoge verticale belasting, voldoet aan de bouwtechnische eisen en 

biedt vooral een onzichtbare maar toch hoorbare bijdrage voor elk van ons.  

Type BXAF1-730 BXAG1-830 BXAK1-700 

Grondstof rubber rubber rubber + kurk 

Densiteit 730 kg/m³ 830 kg/m³ 700 kg/m³ 

Dikte 3-4-5-6-8-10-12 mm 5-6-8-10-12-15 mm 3-5 mm 

Rolbreedte 1.05 m 1.05 m 1.05 m 

Rollengte 20 m - 10 m - 6 m  20 m - 10 m - 6 m 20 m 

Kleur zwart zwart zwart + beige 

Vorm rollen / stroken ontkoppelingsstroken rollen / stroken 

BEXCO® ACOUSTIC ONTKOPPELINGSSTROOK 


