
  
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 
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TECSOUND FT 55 ALU 
 

TECSOUND FT 55 ALU is een geluidswerend complex. De kern bestaat uit 
TECSOUND, een bitumenvrij synthetisch, visco-elastisch membraan met hoge 

dichtheid op basis van een polymeer. De bovenzijde is voorzien van een versterkte 
aluminiumfolie. De onderzijde is voorzien van een poreus laagje minerale wol. 
 

VOORDELEN 

 
• Hoge geluidsisolatie van leidingen, dankzij het gecombineerde effect 

van een absorberend met een geluidsisolerend visco-elastisch 

materiaal. 

• Verminderde overdracht van trillingen in leidingen, veroorzaakt door 

vloeistofafvoer, op de constructie (constructiegeluid), evenals 

contactgeluid in bochten. 

• Flexibel en aanpasbaar aan alle soorten kanalen (rond of vierkant) 

en aansluitingen, waardoor de continuïteit van de isolatie wordt 

gegarandeerd en het gebruik van speciale stroken voor bochten en 

T-stukken overbodig is. 

• Goed gedrag bij lage temperaturen, zonder te breken of te barsten. 

• Gemakkelijk te hanteren en te versnijden. 

• Bestand tegen veroudering. 

• Rotbestendig. 

 
 
 

TOEPASSINGEN 
 

• Akoestische isolatie van afvoerleidingen in 

gebouwen. 

• Geluidsisolatie van leidingen voor airconditioning. 

• Akoestische isolatie van industriële leidingen. 

• Geluidsisolatie van cabines tot de akoestische isolatie 

van machinekamers, motorkappen en compressoren. 

 

 

VERWERKING 

 
VOORWAARDEN: 

Ondergrond en/of omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot 

max. +35 °C.  

De ondergrond dient droog, schoon, vrij van stof en vrij te 

zijn van elementen die het membraan zouden kunnen 

beschadigen. 

INSTALLATIE: 

Meet de omtrek van de leiding en voeg 50 mm toe voor de 

overlap en snijd of knip het complex op de gewenste lengte. 

Het is aanbevolen om stroken kleiner dan 1-1,2 m te 

snijden om het hanteren te vergemakkelijken. 

Wikkel het product om de leiding zodat de minerale wol het 

hele oppervlak raakt en een overlap maakt in de 

langsrichting. Begin aan de onderzijde van de leiding en 

werk omhoog. De dwarsnaden niet overlappen (met 

stootvoeg), maar goed aansluiten om openingen te 

vermijden. Bevestig de stroken met kabelbinders om de  

25-30 cm. 

Dicht de voegen goed af met aluminium kleefband, omdat 

openingen het geluidsreducerend vermogen negatief 

beïnvloeden. 

Contacteer de producent in geval van technische vragen. 
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VERPAKKING EN OPSLAG 
 

 Tecsound FT 55 

Massa (kg/m²) 5,6 

Dikte (mm) 12,5 

Lengte van de rol (m) 5,5 

Breedte van de rol (m) 1,20 

m2/rol 6,6 

rollen/pallet 12 

m²/pallet 79 

 

Het product wordt geleverd op rol met kartonnen kern en 

individuele beschermingshoes. 

De rollen in originele verpakking beschermd tegen vocht, 

zonnestraling en hitte bij een temperatuur van max. +35 °C 

horizontaal op palletten opslaan. De palletten niet op elkaar 

stapelen. De rollen hebben een houdbaarheid van 1 jaar. 

In koude periodes kan de installatie worden vergemak-

kelijkt door het product voor gebruik minimaal 5 uur op 

+2 °C te laten staan. 

 

EIGENSCHAPPEN 
 

Technische kenmerken Norm Waarde Eenheid 

Dichtheid (TECSOUND) - 2010 kg/m3 

Dichtheid (minerale wol) - 60 kg/m3 

Treksterkte NT-67 > 30 N/50 mm 

Flexibiliteit bij lage 
temperatuur 

EN 1109 -25 °C 

Nageldoorscheursterkte EN 12310-1 153-235 N/50 mm 

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
(minerale wol) 

EN 12667 0,034 W/(m °C) 

Young module (E) - 
1,35637 x 

1,1744 
MPa 

Poisson coefficient - 0,23 - 

Temperatuursbereik  - -10 tot +70 °C 

 
 

GELUIDSREDUCTIE 
 

Kenmerken Norm Waarde Eenheid 

Rw (gewogen geluidsreductie 

index) 
EN ISO 140-3 26 dB 

STC ASTM E413 31 dB 

IL,a (reductie 

luchtgeluidsoverdracht) 
EN 14366 14 dB 

 
Voorbeeld van geluidsisolatie van een PVC 
afvoerleiding 
 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en 

beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en 

milieu. 

 

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn 

producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en 

veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en  

EN ISO 14001. 

 
 
 
 
 
 

 

Frequentie 
(Hz) 

Lan (genormaliseerd luchtgeluidsniveau) * 
2,0 l/s  

met  
TECSOUND FT 55 

ALU  
(dB) 

naakte buis 
(dB) 

125 31,3 25,5 

250 28,6 28,6 

500 32,7 31,4 

1000 29,5 41,0 

2000 29,4 44,4 

4000 27,3 46,2 

IL,a,A (reductie van 

luchtgeluidsoverdracht) 
14 dB(A)  

Getest volgens EN 14366 

Theo
Logo stempel




