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SILENT COAT 2mm

SC M2 SHOP PACK
SC-M2-0.8  Balenie: 8 plátov    37,5 x 26,5 cm,             
plocha 0,8m2            26,90 €                

SC M2 VOLUME PACK
SC-M2-2.03  Balenie: 20 plátov    37,5 x 26,5 cm, plocha 
2,03 m2                                   59,90 €                

SC M2-4.05 BULK PACK
SC-M2-4.05  Balenie: 40 plátov    37,5 x 26,5 cm, plocha 
4,05 m2                                   119,90 €              

SC M2-4.00 BULK PACK
SC-M2-4.0 Balenie: 10 plátov    75 x 53 cm,                      
plocha 4 m2                                   119,90 €              

antivibračné a antirezonančné materiály
Vibrácie a rezonancie tlmiaci materiál Silent Coat je založený na novo vyvinutej
samolepiacej butyl kaučukovej hmote s vlastnostaimi výborne pohlcujúcimi vibrácie
a hluk, vďaka jedinečnej zmesi komponentov a hliníka o hrubke 0,1 mm zlepšuje
akustické vlastnosti a neumožňuje šírenie rezonancii. Hrúbka 2mm merná
hmotnosť: 3 kg / m2 

SILENT COAT EXTRA 4mm

SC M4 SHOP PACK
SC-M4-0.6  Balenie: 6 plátov    37,5 x 26,5 cm,         
plocha 0,8m2            39,90 €                

SC M4 VOLUME PACK
SC-M4-1.22  Balenie: 12 plátov    37,5 x 26,5 cm, plocha 
1,2 m2                                   59,90 €                

SC M4 BULK PACK
SC-M4-2.32  Balenie: 23 plátov    37,5 x 26,5 cm, plocha 
2,3 m2                                   119,90 €              

SILENT COAT MULTILAYER 5mm

SC MLEX VOLUME PACK SC-MLEX-1.01  Balenie: 10 plátov    37,5 x 26,5 cm, 
plocha 1,1 m2                                   59,90 €                

Štvorvrstvový dvojfarebný sendvič s hliníkom 0,1 mm. Prvá červená vrstva absorbuje
rezonancie, druhá čierna vrstva zosilnená a mäkká (aj pri nižších teplotách pod
bodom mrazu) kompozitná guma- zvyšuje váhu a tuhosť materialu, aby sa pohltili aj
všetky nízkofrekvenčné rezonancie. Tretia červená vrstva absorbuje zbytok
prípadných rezonancií. Tzn. trojnásobný účinok, oproti bežným tlmiacim materiálom.
Tento materiál je určený pre účinnosť z oboch strán, hlavne odporúčaný pre high-
end zariadenie alebo dB systémy ...
4 mm hrúbka   merná hmotnosť: 6 kg / m2 

Vibrácie a rezonancie tlmiaci materiál Silent Coat je založený na novo vyvinutej
samolepiacej butyl kaučukovej hmote s vlastnostaimi výborne pohlcujúcimi vibrácie
a hluk, vďaka jedinečnej zmesi komponentov a hliníka o hrubke 0,1 mm zlepšuje
akustické vlastnosti a neumožňuje šírenie rezonancii. Hrúbka 4mm merná
hmotnosť: 3 kg / m2 

SC MLEX BULK PACK SC-MLEX-1.8  Balenie: 18 plátov    37,5 x 26,5 cm, plocha 
1,8 m2                                   119,90 €              
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SILENT COAT SA

SC SA7
SC-SA7-2.7  Balenie: 9 plátov   50 x 60 cm                                      
Hrúbka 7 mm. 109,90 €              

SC SA15
SC-SA15-1.2   Balenie: 4 pláty   50 x 60 cm                                      
Hrúbka 15 mm - Egg form 54,90 €                

SC SA35
SC-SA35-0.6   Balenie: 2 pláty   50 x 60 cm                                      
Hrúbka 35 mm - Egg form 44,90 €                

Unikátny samolepiaci polyuretánový penový materiál so špeciálnou impregnáciou.
Materiál má vynikajúce zvuk absorpčné vlastnosti. Funguje veľmi dobre na
čalúneniach dverí, na všetkých interiérových plastoch a ideáalny je do ozvučníc
reproduktorov, ako v aute tak aj v home-hifi. Lepidlo na materiáli je odolné proti
vodnej báze. Unikátna citlivosť na tlak robí tento materiál ideálny pre prevenciu
rezonancií plastových dielov. Po montáži materiál vypĺňa medzery medzi
jednotlivými povrchmi bez tendencie ich od seba odtláčať.

zvuk absorbujúce penové materiály

SILENT COAT SPN

SC SPN4
SC-NI4-2.625  Balenie: 7 plátov   50 x 75 cm                                      
Hrúbka 4 mm. 56,90 €                

SC SPN8
SC-NI8-1.875  Balenie: 5 plátov   50 x 75 cm                                      
Hrúbka 8 mm. 59,90 €                

SC SPN12
SC-NI12-1.875  Balenie: 5 plátov   50 x 75 cm                                      
Hrúbka 12 mm. 99,90 €                

SILENT COAT NEOPRENE

SC NEOPRENE 6
SC-NI6-2.7  Balenie: 9 plátov   50 x 60 cm                                      
Hrúbka 6 mm. 99,90 €                

SC NEOPRENE 10
SC-NI10-1.8  Balenie: 6 plátov   50 x 60 cm                                      
Hrúbka 10 mm. 89,90 €                

SILENT COAT HOOD LINE

SC HOOD LINE 20
SC-NB20-1.00  Balenie: 1 plát   90 x 90 cm                                      44,90 €                

protihluková izolácia - penové tlmiace materiály s uzavretou štruktúrou

Penová guma - termoakustický samolepiaci tlmiaci materiál, stabilný pri vysokých
teplotách, vylepšená flexibilita, vodotesný. Najlepšie izolačné vlastnosti pre podlahu
auta pod pôvodný koberec, taktiež ideálny pre tlmenie podbehov kolies,
batožinového priestoru a strechy automobilu. Hustota 60 kg / Qum 

Nehorľavá polyuretánová pena s hliníkovou čelnou fóliou pre použitie najmä v
motorovom priestore automobilu - kapota. Účinne tlmí hluk motora, v zime udržuje
teplo a pomáha šetriť motor, v lete zamedzuje prehrievaniu kapoty.

Penový polyetylén - hluk izolujúci materiál vyrobený špeciálnou technológiou pre
tvorbu peny - vylepšená flexibilita, vodotesné lepidlo, najlepšie izolačné vlastnosti
pre podlahu auta pod pôvodný koberec. Môže byť použitý ako univerzálny tesniaci
materiál.

SC HOOD LINE 20
SC-NB20-1.00  Balenie: 1 plát   90 x 90 cm                                      
Hrúbka 20 mm. 44,90 €                


