
 

 

 

BARİYERLİ BONDEX  
53 MM 

REBOUNDED BONDEX FOAM 

Rebonded (Bondex) Sünger 

malzemelerin küçük parçacıklar haline 

çevrildikten sonra sıkıştırılarak tekrar 

sünger haline getirilmesi ile üretilen bu 

malzeme ses izolatörü ve darbe emici 

olarak kullanılmaktadırlar. Kapalı 

gözenekleri sayesinde ısı iletkin 

katsayıları oldukça düşüktürler. 80-250 

dns arasında üretilebilen malzeme 

otomotiv sektöründe çeşitli noktalarda 

tampon ve takoz malzemesi olarak 

kullanıldığı gibi spor malzemeleri 

sektöründe güreş minderi olarak da 

kullanılmaktadırlar. İnşaat 

uygulamalarında duvarlar arasına 

konularak ses geçirmeme ve 

sönümleme malzemesi olarak 

kullanılırlar. Şap altı uygulamalarında 

başarılı yalıtım çözümleri 

oluşturmaktadırlar. Yüksek yük taşıma 

kapasitesi ve esnek yapısı ile ambalaj 

sektöründe, özellikle cam ürünlerinin 

taşınmasında tampon ve seperatör 

olarak kullanılırlar. Mobilya sektöründe, 

yatak imalatında geniş kullanım 

sahaları bulunmaktadır. 
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ÜRÜN DETAY: 

Ağır Bariyer Lamine Edilmiş Rebounded Sünger Levha 53 MM  

•120 Dns 20 mm sıkıştırılmış ses yalıtım süngeri bondex  + 4,5 kg 

epdm bazlı ses bariyeri 3 mm + 120 dns 30 mm Sıkıştırılmış ses 

yalıtım süngeri bondex  üç ürün birbirine lamine edilecektir.  

Toplam Kalınlık: 53 mm dir. Ses yalıtım değeri: 46 db  

BARİYER  

 

Teknobar ağır bariyer;  ürünleri, Epdm Bazlı PVC esaslı, yüksek 

yoğunluklu bariyer malzemesinden imal edilmiştir. Ürünler 3 mm (± 

0,3 mm) kalınlığa sahip olup, 4,5 kg/m² ağırlığındadır. Ağır bariyer 

ürünleri, duvar ve tavan izolasyon detaylarında, iki kat alçı plaka 

arasında kullanılarak ses geçiş kaybı değerini ortalama 10 dB artırır.  

 

Bariyerli Bondex Sünger Tanımı 

Arasında epdm bazlı pvc ses bariyeri bulunan bariyerli 

rebonded echobone bondex süngerdir., rebond foam olarak 

bondex sünger bilinen akustik ses izolasyonu süngerleridir. 

bariyerli bondex süngerlerin kısaca tanımı ;  iki akustik bondex 

sünger arasına ses geçiş kaybını artırmak için Epdm esaslı pvc 

ağır kauçuk ses bariyeri yerleştirilerek üstün ve yüksek ses 

izolasyonu yalıtımı sağlamaktadır. Bariyerli bondex ile tavan 

duvar ve zemin dahil tüm yalıtım uygulamalarını etkili ve kesin 

bir sonuçla tamamlarsınız. 
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