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Användningsområde
Järven Plast & Smides absorbenter av polyeter finns
med ett flertal laminerade ytskikt, bland annat PVC,
poluretan och aluminium. De är utvecklade för att
klara tuffa miljöer med stora luft- och temperaturvariationer eller andra besvärliga förhållanden som
råder inom t.ex.
•
•
•
•
•

Ljudabsorberande och isolerande material i
motorrum.
Avskärmning runt bullerkällor t.ex. Datahuvar
och printrar.
Luftkonditionerings- och ventilationsanläggningar.
Beklädnad i förarrum ( båtar, traktorer, lastbilar, truckar, bilar, bussar, flygplan, och kranhytter etc.)
Kompressorer, kvarnar, arkmaskiner m.m.

Järvens polyeterabsorbent har utmärkt åldringsbeständighet, den är mjuk och plastiskt formbar på
krökta ytor. Man kan enkelt applicera polyeterabsorbenten med självhäftande tejp .
För att förbättra de akustiska förhållandena på en
redan befintlig vägg, behöver man reducera reflektionen och öka absorptionen av ljudet. I kombination med Järvens stomljudsmattor får man effektiv
ljuddämpning, som både reducerar och absorberar.
En arbetsplats med reducerat buller får en trivsam
arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro och förbättrad
produktivitet. Ombesörj en bra arbetsmiljö.
Vi står till ert förfogande med rådgivning för tekniska lösningar.

Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över
20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast
& Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa
möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning och
utveckling av bullerbekämpande akustikprodukter.
Järven Plast & Smide AB lägger stor vikt vid att
uppfylla kundernas önskemål. För att kunna ge en
skräddarsydd lösning, anpassas måtten efter varje
enskilt objekt. Då varje projekt är unikt, föreslår vi
den akustikprodukt som är mest lämplig för förhållandena som råder på platsen. Man får ofta kombinera olika material för att uppnå det resultat man
eftersträvar.

Kvalitéer
Vi har stort utbud av ytskikt på polyeterabsorbenterna: PU, PVC och ALU.
PF, perforerad
VF, värmereflekterande
TF, tät vätskeavvisande folie
Absorbenten kan beställas med eller utan självhäftande tejp. Det ger dig friheten att välja den som
passar just din arbetsplats.
Samtliga absorbenter från Järven Plast & Smide AB
är flamskyddade.
Användningssätt
Järven Polyeterabsorbent med självhäftande tejp
skärs till i bitar av önskad storlek innan skyddspapperet avlägsnas. Det går bra att använda sax,
kniv eller stans.
Före montering skall underlaget göras rent från
damm, fett, fukt och andra föroreningar. Påläggningen går enklast om mattan böjs och fästs längs
den kortaste kanten. Tryck fast mattan ordentligt.
Använd gärna en rulle vid påläggning av större
bitar. Då minskar risken för luftkuddar, som försämrar ljudisoleringen.
Underlag och matta bör ha lägst rumstemperatur
vid monteringen. Vid vertikalt eller hängande montage bör limningen kompletteras med mekanisk fastsättning.
Järven Polyeterabsorbent utan lim, kan limmas mot
andra produkter och ytor med ett konventionellt
kontakt- eller häftlim.

Storlekar
Varje objekt har sina egna speciella förutsättningar,
när det gäller höjd, längd och bredd, vilket gör att
vi erbjuder er följande:
Ark L= 500-2000 mm x B= 1500 mm.
Tillskärning och stansning efter ritning.
Varierande tjocklekar:
10 mm, 20 mm, 30 mm och 40 mm.
Lagring
Torra lokaler, ca 6 månader vid rumstemperatur ca
+20° C.
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