
AKOESTISCHE MATERIALEN  |  ABSORPTIE

SOLIBOARD TA
Soliboard TA is een geluidsabsorberende en thermisch isolerende plaat gemaakt 
van polyimide schuim, leverbaar met verschillende toplagen. Het is brandveilig, 
licht en bestand tegen zeer lage en zeer hoge temperaturen. Vanwege de combi-
natie van hoogwaardige eigenschappen wordt het materiaal veelvuldig toegepast 
in vliegtuigen, ruimtevaartuigen, schepen, jachten en industrie. 

Soliboard is een opencellig schuim 
dat een groot aantal voordelen op het 
gebied van geluidsisolatie, brandveilig-
heid, temperatuurbestendigheid en 
gewicht combineert. Naast een goede 
geluidsabsorptie is het materiaal IMO 
gecertifi ceerd voor brandveiligheid en 
veroorzaakt het vrijwel geen rook of 
giftige bijproducten wanneer het wordt 
blootgesteld aan vuur. Soliboard heeft 
een lange levensduur en kent een 
geringe slijtage, ook onder invloed van 
sterke temperatuurwisselingen. 
Het materiaal is zeer goed bestand 
tegen zowel lage als hoge tempera-
turen. Daarnaast is het elastisch waar-
door het gemakkelijk te verwerken 
is. Een ander voordeel van Soliboard 
is dat het zeer vormvast is waardoor 
het onder invloed van bijvoorbeeld 
trillingen niet de neiging heeft om in 
elkaar te zakken. Het materiaal heeft 
tevens een geringe uitgassing.

TOEPASSINGEN
Soliboard heeft een zeer uitgebreid toe-
passingsgebied. Vanwege haar hoog-
waardige eigenschappen op het gebied 
van o.a. geluidsabsorptie, brandveilig-
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EIGENSCHAPPEN
▪  Geluidsabsorberend
▪ Brandveilig en hittebestendig
▪ Thermisch isolerend
▪ Vezelvrij
▪ Lichtgewicht

TOEPASSINGEN
▪ Machinekamers van schepen
▪ Motorruimtes
▪ Omkastingen

 BRANDCLASSIFICERING
 ASTM E84 Klasse A

 GELUIDSABSORPTIE
 Zie grafiek

 IMO GECERTIFICEERD
  IMO Res MSC 40(64)

heid, temperatuurbestendigheid en 
gewicht, wordt Soliboard veelvuldig 
toegepast als akoestische oplossing 
in (marine)schepen, jachten, treinen, 
vliegtuigen, ruimtevaartuigen en ma-
chinebouw. Daarnaast is Soliboard zeer 
geschikt voor industriële omgevingen 
waar hoge eisen worden gesteld aan 
bovengenoemde eigenschappen.
Soliboard kan bijvoorbeeld dienen als 
buisisolatie, akoestische plafondplaat 
of geluidsabsorptie in machinekamers 
en omkastingen. Desgewenst kan Soli-
board worden voorzien van een top-
laag die is afgestemd op de toepassing. 
Bijvoorbeeld een olie- en vochtwerende 
toplaag voor in motorruimtes.

Enkele referenties:
▪ San Lorenzo Yachts.
▪ Perini Navi Group.
▪ Rodriquez Yachts.
▪ Cantieri di Pisa Yachts.
▪  Intermarine; 
 2 stuks mijnenvegers Finse Marine.
▪  Fincantieri;
 6 stuks corvettes Italiaanse Marine.
▪  Marineschepen, UK marine, Duitse 

marine en Noorse marine
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α 
(%

)

125 250 500 1000 2000 4000
0

20

40

80

100

60

120

Frequentie (Hz)

50 mm
25 mm

Geluidsabsorptiewaarden

   
  2

1/
11

/1
9



GELUIDSABSORPTIE
25 mm: NRC = 0,70
50 mm: NRC = 0,85
NRC en α

w
-waarden van andere dikten  

op aanvraag. De geluidsabsorptie wordt  
weergegeven in de grafiek. De absorptie- 
waarden (plaat zonder toplaag) zijn 
gemeten volgens ASTM C 423 en E 795. 

BRANDCLASSIFICERING
▪ Klasse 1 volgens DM 26.684.
▪  Gecertificeerd als brand beperkend 

materiaal volgens IMO Res. MSC. 
40(64).

▪  Gecertificeerd als CE-MED opper-
vlaktemateriaal volgens IMO Res. 
A653(16), deel 2 en 5 IMO FTPC Annex 
1, MCA Code LY2, RINA regels voor 
(charter) jachten.

AFMETINGEN
Lengte: 1200 x 600 mm. Dikten: 25, 
40 en 50 mm. Andere afmetingen en 
dikten op aanvraag.

GEWICHT
Densiteit: 6,4 kg/m3.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR
De rechthoekige polyimide platen 
hebben standaard de kleur geel. De 
platen kunnen tevens worden voor-
zien van een toplaag (zie samen-
stelling) en op maat worden gesneden. 
Neem voor meer informatie over top- 
lagen en kleurmogelijkheden contact 
op met Merford.

Merford Acoustic Materials
Tel: +31 (0)183 520 401 | acousticmaterials@merford.com | www.merford.com

SAMENSTELLING
Soliboard is gemaakt van polyimide 
schuim en bevat geen halogenen, zware 
metalen of ozonafbrekende chemi-
caliën. Soliboard kan tevens geleverd 
worden in de volgende uitvoeringen:
▪ VBD: polyester/aluminium toplaag
▪  PFG: geperforeerd toplaag van glas- 

vlies
▪ PAF: geribbelde aluminium toplaag
▪  RMW: versterkte toplaag van poly-

estervlies
▪ CF: toplaag van gecoat glasweefsel

VLOEISTOFBESTENDIGHEID
Bestand tegen alcohol, niet geconcen-
treerde zuren en water.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Het schuim is bestand tegen tempera-
turen van -184 tot +260 °C.

THERMISCHE ISOLATIE
Bij 23 °C: 0,043 W/mK.

OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
Viscositeit: 400 ± 100 mPas.

VERWERKING
De platen zijn eenvoudig op maat te 
snijden met een scherp mes. Bij recht-
streeks aanbrengen tegen een onder-
grond van stuc, beton of hout kunnen 
de platen gelijmd worden met onze 
water gedragen pastalijm type MKD 
200 of Iso Safeglue.

Diverse typen Soliboard

MAATWERK
Wij kunnen Soliboard d.m.v. water-
straalsnijden of stansen in iedere 
gewenste maat of vorm fabriceren, 
inclusief eventuele uitsparingen. De 
meerprijs hiervan verdient u terug 
door snellere en eenvoudigere mon-
tage. Vraag ons naar de mogelijkheden 
en prijzen!

DISCLAIMER
Ondanks de zorgvuldige samenstelling 
van dit productblad kunnen hieraan  
geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn voorbehouden. Neem 
voor de meest actuele versie contact 
op met onze verkoopafdeling of kijk 
op onze website. 


