
Akoestische maatwerkoplossingen voor
productontwikkeling en -optimalisatie

Akoestische
productverbetering

Geluidsbeheersing



Akoestische
productverbetering
Apparaten en machines stralen geluid af. Dat is nu eenmaal zo. Een bromtoon, zacht gezoem of licht 

geratel… Vaak nemen we het onbewust voor lief. Zelfs als de geluiden minder subtiel zijn leggen we ons 

er geregeld bij neer. En dat terwijl geluidsuitstoot altijd invloed heeft op hoe we een product ervaren. Hoe 

minimaal het ook is. Ontwikkelt of produceert u machines of apparaten en komt dit u bekend voor? Het 

loont om de mogelijkheden van akoestische productverbetering te onderzoeken. Merford heeft een team 

met akoestisch experts in huis en een breed assortiment aan akoestische materialen.
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Iedere oplossing begint met luisteren. Samen met u bespreken we de beoogde 
akoestische prestaties. Uw eisenpakket leggen we voor aan ons team met technisch 
specialisten. Zij gaan met de uitdaging aan de slag en wenden de middelen aan waar 
we bij Merford over beschikken. Denk aan geavanceerde software, meetinstrumenten 
en een akoestische testruimte. We bepalen de te bewandelen route samen met u. Zo 
vinden we een oplossing die u het beste past.

Het procesverloop van de akoestische productverbetering is afhankelijk van de aard 
van het probleem. Pakken we de geluidsuitstoot van een verpakkingsmachine aan? 
Of gaat het om een stofzuiger? En is het product al ontwikkeld en geproduceerd of 
hebben we te maken met een schetsontwerp? De uitgangspositie bepaalt het verloop 
van ons proces. We hebben hoe dan ook een ervaren team met een breed pakket 
aan expertises, gesteund door een groot en uitgebreid assortiment aan akoestische 
materialen voor iedere denkbare toepassing. 

Absorptiematerialen
Absorptiemateriaal vermindert geluidsreflecties in een behuizing 
waardoor het klankkasteffect wordt weggenomen. p. 4-5

Isolatiematerialen
Isolatiemateriaal verbetert de geluidwering van de behuizing naar 
de directe omgeving. p. 6-7

Trillingsisolatie
Trillingsisolerend materiaal ontkoppelt de geluidsbron van zijn 
omgeving waardoor trillingsoverdacht wordt voorkomen. p. 8-9

Ontdreuning
Ontdreuningsmaterialen dempen resonanties van plaatdelen van 
staal, aluminium, of kunststof. p. 8-9



Absorptiematerialen

54

Met absorptiemateriaal vermindert u het geluidsniveau in de directe omgeving van 
een geluidsbron. Bijvoorbeeld in een motorruimte of omkasting van een apparaat 
of machine. Door absorberende materialen te combineren met isolerende materi-
alen, worden de apparaten en machines stiller. Wij hebben een groot assortiment 
geluidsabsorberende materialen, elk met unieke eigenschappen. Zo is er voor iedere 
toepassing een variant. Denk aan brandwerende materialen voor in luchtkanalen. Of 
hittebestendige absorptieschuimen met een extreem licht gewicht, voor toepassing 
in vlieg-, vaar- en voertuigen. Absorptiematerialen leveren we uit voorraad en ge-
sneden in het gewenste formaat. Wat dat voor u betekent? Daag ons uit, we denken 
graag met u mee over de volledige akoestische aanpak en een efficiënte implemen-
tatie van de oplossing in uw productieproces.

Voorraad en maatwerk
Wij beschikken over een grote voorraad geluidsabsorberende platen en panelen. De 
eigenschappen van deze producten variëren. Voor u betekent dit dat er altijd een 
oplossing voor handen is die past bij uw geluidsprobleem. Om de materialen direct in 
de gewenste vorm te kunnen toepassen, kunnen we ze in de gewenste maat en vorm 
aanleveren. Op basis van de door u aangeleverde tekeningen snijden onze CNC-ge-
stuurde snijmachines de onderdelen in de exacte maat. De materialen kunnen we 
daarnaast voorzien van een zelfklevende laag. Dat biedt u een hoop gemak tijdens de 
installatie van de panelen.

In de X-ray scanners van Philips
wordt Technocell toegepast
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Ons brede assortiment aan
geluidsabsorberende materialen vormt

de basis van onze maatwerkoplossingen

Akotherm
• Polyesterwol (60% uit gerecyclede PET)
• Degenereert niet
• Brandvertragend
• Flexibel en vormvast

Flamex
• Lichtgewicht melamineschuim
• Diverse vormen en toplagen
• Brandveilig en hittebestendig
• Breed inzetbaar

Acusticab
• Polyurethaanschuim met decoratieve, 

vochtwerende toplaag
• Eenvoudig te verwerken
• Flexibel en vormvast

Merfopol
• Polyethyleen, geschikt voor 

buitentoepassing
• Lichtgewicht met een hoge stijfheid
• Eenvoudig reinigbaar

Merfocell
• Polyurethaanschuim in diverse 

varianten
• Eenvoudig te verwerken
• Flexibel en vormvast

Eco-coustic cotton
• Gerecycled uit textiel
• Milieuvriendelijk
• Thermisch isolerend
• Brandvertragend

Geluidsabsorptie



Isolatiematerialen
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Wilt u de geluidsuitstoot van een apparaat of een machine reduceren? Met isolatie-
materialen wordt massa toegevoegd en geluid tegengehouden. Zo blijft het lawaai 
van een machine in de machinekamer zelf. En zo is een stille koeltrailer ook écht stil, 
omdat de aandrijving van de koeling in de oplegger doeltreffend geïsoleerd wordt. 
Ons assortiment bestaat uit een groot aantal geluidsisolatiematerialen. Er is altijd 
een geschikte variant voor uw toepassing. Deze liggen bij ons op voorraad en snijden 
we naar wens in de juiste maat. Advies nodig? Of een omvangrijk geluidsprobleem 
waar een totaaloplossing voor nodig is? Neem gerust contact met ons op. We gaan 
graag met u in gesprek om onze mogelijkheden toe te lichten!

Divers assortiment
De isolatieplaten van Merford hebben elk hun eigen specifieke eigenschappen. Voor 
vrijwel elke toepassing kunnen we dan ook een product leveren, uit voorraad en op 
maat gesneden. Zo leveren we stijve of juist flexibele geluidsisolerende platen die 
een hoog soortelijk gewicht combineren met een beperkte dikte. Of platen met een 
specifieke afwerking, zoals een slijtvaste toplaag die de plaat geschikt maakt voor 
vloerafwerking. Voor het dempen van geluidsafstraling van leidingen hebben we spe-
ciale leidingisolatie ontwikkeld.
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Massa nodig? Flexibel materiaal? Of een
duurzame oplossing? Voor alle wensen zijn 

geluidsisolerende materialen verkrijgbaar

Isomat TS
• Massaplaat op basis van kunststof
• Gladde afwerking
• Met en zonder jute verkrijgbaar
• Diverse gewichten/diktes

Isomat VM
• Kunststof massaplaat met slijtvaste 

toplaag
• Decoratief
• Hydrofoob en eenvoudig reinigbaar

Isomat KE
• Massaplaat op basis van bitumen
• Grote soepelheid
• Met en zonder jute verkrijgbaar
• Diverse gewichten/diktes

Merfisol
• Leidingisolatie van brandwerend pu-

schuim met aluminium toplaag
• Eenvoudig te verwerken
• Soepel en buigzaam
• Brandvertragend

Merfoplex
• Verzwaarde multiplex constructieplaat
• Kern van Isomat
• Makkelijk te verzagen
• Diverse diktes en houtsoorten

Akoestikon-systeem
• Ontkoppelingsregels voor doos-in-

doos-constructies
• Ontkoppelde massa-veersystemen
• FSC/PEFC-gecertificeerd

Geluidsisolatie

Deze behuizing schermt het geluid van de 
buitenunit van een warmtepomp af voor 

de omgeving 



Deze koeltrailer is stil, mede dankzij de 
toepassing van akoestische materialen, 

waaronder trillingsdempers en 
ontdreuning

Trillingsisolatie en ontdreuning
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Installaties, machines en transportmiddelen veroorzaken trillingen. Deze trillingen 
verplaatsen zich via de ondergrond en constructie en veroorzaken daarmee geluids- 
of trillingsoverlast. Dit is te voorkomen met trillingsisolatie, ontdreuning en/of 
ontkoppeling van de geluidsbron. Welke oplossing u nodig hebt, hangt af van veel 
factoren. We bespreken graag uw situatie, zodat we u de beste oplossing kunnen 
adviseren. Ook daarna helpen we en denken we met u mee, zodat u tevreden kunt 
zijn met het resultaat.

Trillingsisolatie
Trillingsisolatie wordt toegepast op plaatsen waar de geluidsbron in contact komt met 
de ondergrond of constructie. Trillingsisolerende producten onderbreken de contact-
brug van de geluidsbron. Dit noemen we ontkoppeling.

Ontdreuning
Hebt u materialen nodig om trillingen te dempen in dunne plaatmaterialen, zoals alu-
minium of staal? Daar zijn onze ontdreuningsmaterialen geschikt voor. Contactgeluid 
kan via plaatmateriaal omgezet worden in luchtgeluid. Er ontstaan dan lichte trillingen 
die we als geluid waarnemen. Door ontdreuning of anti-dreun, in de vorm van flexibel 
plaatmateriaal of compound, aan te brengen op één zijde van het plaatmateriaal, 
verandert het buigmoment. De geluidsoverlast die u ervaart neemt daar op haar beurt 
mee af.
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Contactgeluid wordt veroorzaakt door
trillingen. Pak ze aan met het juiste

trillingsisolerende of ontdreunende materiaal

Regufoam
• Hoogwaardig elastomeerschuim
• Diverse densiteiten verkrijgbaar
• Vochtbestendig
• Ongevoelig voor schimmels

Vibraflex
• Flexibele zelfklevende massa en 

ontdreuningsplaat
• Hoge verliesfactor
• Diverse varianten en gewichten
• Zelfklevend

Regupol
• Geproduceerd uit gerecycled rubber
• Bestand tegen hoge oppervlaktedruk
• Diverse uitvoeringen
• Vochtbestendig

Vibradamp
• Smeerbare ontdreuningspasta
• Diverse varianten
• Toepasbaar op reliëfondergrond
• Toepasbaar als sandwichconstructie

Agglomer
• Samengesteld uit PU-snijresten
• Diverse densiteiten
• Eenvoudig te verwerken
• Elastisch

Trillingsisolatie

Ontdreuning



Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores 
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur?

We beschikken over een 
groot assortiment aan 
akoestische materialen, 
zodat u geen concessies 
hoeft te doen
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De meerwaarde van Merford
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Iedere oplossing begint met luisteren. Dat weten we bij Merford als geen ander. 
Daarom begint iedere aanvraag met het schetsen van een totaalbeeld van de situatie.  
Telefonisch of met een bezoek. Het kan dan ook gebeuren dat we u veel vragen stellen 
om het probleem en de beoogde oplossing te kunnen doorgronden. Dat doen we 
met de beste motieven. Alleen dan kunnen we u namelijk de best passende aanpak 
voorschrijven. En ook dat zeggen we niet zomaar. U kunt rekenen op een oplossings-
gerichte aanpak, gesteund door de kennis en expertise van ons team. Mede dankzij 
ons brede productassortiment, hebben we veelal een oplossing voorhanden.

Veel van onze producten hebben we op voorraad in ons magazijn in Gorinchem. We 
kunnen u binnen enkele werkdagen het benodigde materiaal leveren, eventueel op 
maat gesneden door onze geavanceerde machines. Logistiek ontzorgd worden, 
bijvoorbeeld door just-in-time-levering of samenwerking op het gebied van voorraad-
beheer? Laat het ons weten! We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Kiest u voor Merford? Dan kunt u onder meer rekenen op:
• een professionele, ervaren sparring partner;
• een breed en diep productassortiment;
• een grote basisvoorraad en daarmee snelle levertijden;
• diverse bewerkingsmogelijkheden dankzij ons grote machinepark;
• hoge leverbetrouwbaarheid;
• logistieke ontzorging.
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Merford Acoustic Materials
Franklinweg 8
4207 HZ Gorinchem
Nederland

acousticmaterials@merford.com
+31 (0)183 520 401

www.merford.com

Heeft u meer informatie nodig? 
Of een passend advies? Neem 
dan gerust contact met ons op!

Merford België
Nijverheidsstraat 70
2160 Wommelgem
België

info@merford.be
+32 (0)3 321 03 41


