
MATA 

WYGŁUSZAJĄCA 

 

Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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MATA WYGŁUSZAJĄCA 

Powierzchnia ze strukturą  
25 x 50 cm  Art. Nr: 39199 (SAP nr 300006871) 

50 x 50 cm Art. Nr: 39197 (SAP nr 300006873) 
Powierzchnia gładka 

25 x 50 cm  Art. Nr: 39189 (SAP nr 300006874) 
50 x 50 cm Art. Nr: 39187 (SAP nr 300006875) 

Opis produktu: 

Samoprzylepna mata bitumiczna służy do wygłuszania bagażnika, drzwi, podłóg samochodowych. Służy do poprawiania akustyki w aucie, 

zmniejszania wibracji i drgań, zwiększania sztywności dużych płatów blach oraz redukcji hałasu przenikającego na zewnątrz pojazdu. 

Mata jest elastyczna i łatwa do formowania i wycinania dowolnych kształtów. Produkt można również stosować do wygłuszania obudów 

i części maszyn, sprzętu AGD, mebli metalowych itd. 

Sposób użycia: 

Dzięki swojej elastyczności, mata wygłuszająca ławo dopasowuje się do powierzchni o różnym kształcie. Matę należy nakładać w 

temperaturze min. 20°C. Przyczepność można zwiększyć, przez podgrzanie materiału do temperatury 30°C. Powierzchnia, na którą mata 

jest nakładana, powinna być sucha, oczyszczona i odtłuszczona. Po nałożeniu, matę należy docisnąć do podłoża. 

Cechy charakterystyczne: 

• Skutecznie ogranicza przenoszenie dźwięków; 

• Elastyczna, łatwo dopasowuje się do powierzchni; 

• Dostępna w dwóch rozmiarach: 25x50 cm i 50x50 cm oraz w wersji gładkiej i teksturowanej; 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Materiał: Mieszanka bitumu, plastyfikatorów, elastomerów i wypełniaczy 

mineralnych + klej akrylowy 

Kolor: czarny 

Wymiary arkusza: 25 x 50 cm lub 50 x 50 cm 

Grubość arkusza: 1,75 ± 0,2 mm 

Waga: 3,5 kg/m2 ± 10% 

Wytrzymałość na temperaturę: 120°C (krótkookresowo) 

Temperatura użytkowania: Od -30°C do +90°C 

 

Termin przydatności i przechowywanie: 

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym 

opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +10° C do +30° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni 

słonecznych. 


