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Constructiegeluid ontstaat door trillingen van motoren, aggregaten, 

generatoren en ander industrieel apparatuur. Door het aanbrengen van 

constructiegeluid dempend materiaal worden deze trillingen gereduceerd 

en hiermee ook het afgestraalde geluidsniveau. Idikell is hiervoor speciaal 

ontwikkeld en vindt haar oorsprong in de automobiel industrie. Dit product 

wordt wereldwijd gebruikt ter reducering van constructiegeluid.

Idikell is een thermoplast op basis van bitumen en vulstoffen met een hoge 

soortelijke massa. Het product leent zich uitstekend voor ontdreuning van 

aluminium -en staalplaatwerk van minder dan 3 mm materiaaldikte. Hieronder 

staan de specifi eke eigenschappen vermeld:

Toepassingen van Idikell

Het product wordt veelal toegepast voor het ontdreunen van metaalplaten, vlg. 

VDI 3727. Toepassingsgebieden zijn onder andere pijpleidingen, ventilatiekanalen, 

panelen, spoelbakken, deuren, machineafschermingen, gevelbeplating en tal van 

andere mogelijkheden.

Verwerking van Idikell

De platen zijn eenvoudig op maat te snijden of knippen. Het is uitermate goed op 

cilindrische vormen te verwerken. De ondergrond dient droog, vet -en stofvrij te 

zijn. Het is belangrijk om luchtinsluitingen te voorkomen. Bij voorkeur verwerken 

op kamertemperatuur in verband met de stijfheid van het materiaal.
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   Eigenschappen van Idikell

   Materiaal    Bitumen en mineralen vulstoffen met een hoge soortgelijke massa

   Uitvoering Eenzijdig zelfklevend en eventueel voorzien van Phonisorb.

   Brandveiligheid
   Standaard vlamdovend volgens FMVSS 302, M2. 

Indien voorzien van Alu-toplaag vlamdovend vlg. FMVSS 302, M1.

   Temperatuurbestendigheid    -10°C tot +90°C 

   Warmtegeleidingscoëffi ciënt    0,52 W/m°C

   E-modulus    800 N/mm2, 5 kg/m2



Akoestische eigenschappen van Idikell

Leveringsprogramma van Idikell

Tolerantie op gewicht +/- 3%. Tolerantie op afmeting -0 tot +25 mm.

De PU-huid is te verkrijgen in een zwarte of witte kleur.

Productspecificaties van Idikell

De platen zijn bestand tegen water, olie en verdunde zuren, maar kunnen niet 

tegen onderdompeling in olie en benzine.  Idikell bevat geen giftige of agressieve 

stoffen.
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   Idikell standaardplaten (PHD) zelfklevend

   Dikte    Gewicht    Afmetingen

   1,5 mm.    3,0 kg/m2    1230 x 1030 mm.

   2,5 mm.    5,0 kg/m2    900 x 1000 mm.

   3,3 mm.    6,2 kg/m2    1230 x 1030 mm.

   4,0 mm.    8,0 kg/m2    900 x 1000 mm.

   4,0 mm.    8,0 kg/m2    1000 x 1200 mm.

   5,0 mm.    10,0 kg/m2    900 x 1000 mm.

   7,5 mm.    15,0 kg/m2    1000 x 1200 mm.

   Idikell platen zelfklevend, voorzien van Alu-toplaag

   Dikte    Gewicht    Afmetingen

   2,5 mm.    5,0 kg/m2    900 x 1000 mm.

   5 mm.    10,0 kg/m2    900 x 1000 mm.

   Idikell 1,5 mm - 3 kg/m2 platen zelfklevend, voorzien van Phonisorb

   Schuimdikte    Gewicht    Afmetingen

   20 mm.    3,0 kg/m2    1000 x 1500 mm.

   20 mm. + PU-huid    3,0 kg/m2    1000 x 1500 mm.

   40 mm.    3,0 kg/m2    1000 x 1500 mm.

   40 mm. + PU-huid    3,0 kg/m2    1000 x 1500 mm.

   50 mm.    3,0 kg/m2    1000 x 1500 mm.

    Verliesfactor volgens DIN 53440 op 1 mm staalplaat

   3,0 kg/m2 0,05 +/- 0,02

   5,0 kg/ m2 0,15 +/- 0,05

   6,2 kg/m2    0,23 +/- 0,07

   8,0 kg/m2    0,35 +/- 0,10   

   10,0 kg/m2    0,40 +/- 0,15

&Geluid Isolatie


