Abacustica-Systemet!
Optimerad Rumsakustik
Det enkla systemet från BASF för förbättrad ljudmiljö!

Enklare än så här blir det inte, när man vill applicera Ljudabsorbenter i olika
miljöer, för att sänka ljudnivåer eller en förbättrad ljudmiljö!
BASF som är en av de största globala tillverkare av olika kemiska produkter och
bl.a. material i miljövänlig skum; Basotect, har nyligen tagit fram detta system,
som är godkänt i Tyskland för användning i skolor och dagis samt inom offentliga
lokaler, företags- eller privata bostäder. Vi kan översända Certifikat på detta
om så önskas.
För många andra konkurrerande tillverkare och produkter inom detta område, så
är det mycket mer komplicerat, med speciella profiler/ramar, vägg- takfästen
och måste appliceras av speciell personal. Ofta används ej miljövänliga material
såsom glasull etc. Detta tillsammans, innebär mycket högre kostnader och tar
mycket tid i anspråk, samt ej så miljövänligt såsom Abacustica-Systemet!

Abacustica-Systemet innebär följande:

1:

Två färdiga format och i två olika tjocklekar. Med en enkel tunnbladskniv (som
vi även kan tillhandahålla) så kan dessa enkelt kapas till om man behöver eller
önskar. Ljudabsorbenten är mycket lätt; endast 11 kg/m3!!

2:

Montagelim till limspruta bifogas i varje paket och kan även separat beställas.

3:

Mycket enkel Monteringsanvisning bifogas: Man lägger en eller flera
limsträngar i tak eller på vägg och därefter trycks ljudabsorbenten fast och allt är
klart!!! Givetvis bra att ha ett vattenpass tillgängligt, så de blir rätt applicerade.
Om man behöver byta ut denna vid senare tillfälle, så kan man bara dra
isär ljudabsorbenten och ev. montera fast en ny med en limsträng.

Rent akustiskt så finns det mycket ljudmätningar utförda och där resultaten är
mycket bra. Ljudkurvor finns att tillgå!
Vi har i många år samarbetat med Seta-Plast AG och BASF och bl.a. har vi varit med och infört
Basotect såsom ljudabsorbenter i ventilationskanaler till tåg; t.ex. Snabbtågen till
Gardemoen/Norge och i Sverige.

Abacustica-Systemet gör Ert val enklare och mycket kostnadsbesparande!
Så Ni är mycket välkomna att kontakta oss om Ni har frågor eller om Ni har ett
aktuellt projekt där dessa kan användas.

Ring oss: 070 666 26 92 !
eller maila
Foam Team Sweden AB
Gåsedammsgatan 6
456 60 Hunnebostrand

sture.foamteam@telia.com
barbro.foamteam@telia.com

