
AKOESTISCHE MATERIALEN  |  ABSORPTIE

MERFOPOL WHISPER FR
Merfopol Whisper Stratocell FR is een geluidsabsorberend en thermisch isolerend 
materiaal op basis van polyethyleen (LDPE) met cellen. Door de celstructuur is 
het materiaal uitermate geschikt voor toepassing in vochtige en vuile omstandig-
heden, maar ook in cleanroom situaties. Daarbij blijven de akoestische en thermische 
isolatiewaarden behouden.

TOEPASSINGEN
Merfopol Whisper Stratocell FR is een 
geluidsabsorberende en thermisch 
isolerende plaat gemaakt van polyet-
hyleen (LDPE), een kunststof dat zeer 
bestendig is tegen weersinvloeden en 
chemische stoff en. Merfopol Whisper 
Stratocell FR heeft goede geluidab-
sorptiewaarden in de lage en midden-
frequenties. Het materiaal is uiter-
mate geschikt voor toepassing onder 
moeilijke omstandigheden, zoals in 
motorruimtes, locomotieven, aggre-
gaten en compressoren. Daarbij is er 
geen gevaar dat het materiaal onder 
invloed van vocht, hitte, oliedamp, vuil 
en UV-straling desintegreert. Het ma-
teriaal is ook geschikt voor toepassing 
in luchtbehandelingsinstallaties omdat 
het vezelvrij is.

Doordat Merfopol Whisper Stratocell 
FR vormvast is en een laag gewicht 
heeft, is het gemakkelijk aan te brengen 
(met klemmen, buigclips, stiften e.d.) 
zonder dat er gevaar bestaat voor uit-
zakken. Merfopol Whisper Stratocell FR 
is verkrijgbaar in drie typen afhankelijk  
van de samenstelling en het brandge-
drag.

GEWICHT
Densiteit: 21-29 kg/m3 (nominal 25).

Geluidsabsorberend

en thermisch 

isolerend materiaal

EIGENSCHAPPEN
▪ Geluidsabsorberend
▪ 100% recyclebaar
▪ Bestendig tegen weersinvloeden
▪ Vocht- en oliebestendig
▪ Licht gewicht

TOEPASSINGEN
▪  Motorruimtes
▪ Pompen
▪ Machines
▪ Voertuigen
▪ Aggregaat behuizingen
▪ Compressoren
▪ Geluidschermen

 BRANDCLASSIFICERING
  EN 13501 - Klasse B-S2-do 

Automotive: TS EN 45545-2- 
Class HL 1

 GELUIDISOLATIE
 Maximaal absorptieklasse B

GELUIDSABSORPTIE
Absorptieklasse D:
▪ 20 mm: NRC = 0,65; α

w
 = 0,40.

▪ 25 mm: NRC = 0,70; α
w
 = 0,50.

Absorptieklasse C:
▪ 40 mm: NRC = 0,95; α

w
 = 0,70.

Absorptieklasse B:
▪ 50 mm: NRC = 0,95; α

w
 = 0,80.

NRC en α
w
-waarden van andere dik-

ten op aanvraag. De geluidsabsorptie 
wordt weergegeven in de grafi ek en 
de tabel. De geluidsabsorptiewaarden 
zijn gemeten volgens EN 354 : 2003.

BRANDCLASSIFICERING
Merfopol Whisper Stratocell FR is 
vlamdovend volgens:
Transport- / Automotive sector
▪ NF F 16 - 101 Klasse F1
▪ DIN 54837 Klasse S3
▪ FMVSS 302
▪ Apparaten: UL94-HF1
Bouwsector
▪ EN 13501 - Klasse B-S2-do
▪ UL 94 Klasse HF1
▪ Din 4102 Klasse B1

AFMETINGEN
Afmeting van de platen: 1200 x 1000 
mm. Dikten: 30, 40 en 50 mm.
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VORM, UITERLIJK EN KLEUR
Kleur van het materiaal: zwart (type FR).

SAMENSTELLING
Merfopol Whisper Stratocell FR is ge-
maakt van polyethyleen (LDPE), een 
kunststof die zeer bestendig is tegen 
weersinvloeden en chemische stof-
fen. Merfopol Whisper Stratocell FR is 
100% recyclebaar.

BESTENDIGHEID (VOCHT, GASSEN, 
VLOEISTOFFEN, VASTE STOFFEN)
Het absorptiemateriaal is bestand te-
gen water, olie, en vele oplos- en reini-
gingsmiddelen.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Type FR: – 40 tot + 100 °C.

THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN
▪ Bij 23 °C 0,104 W/mK
▪ Bij -5 °C 0,082 W/mK

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

VERWERKING
▪  Eenvoudig op maat en in vorm te snij- 

den met een mes, schaar of lintzaag, 
zonder speciaal gereedschap.

▪  De te bekleden vlakken goed droog, 
stof- en vetvrij maken.

▪  Eventueel naden afplakken met Acus-
titape om te voorkomen dat vuil en 
rondspattende vloeistoffen in het 
schuim zelf worden opgenomen.

▪  Mechanisch vastzetten met plakpen-
nen.

▪  Merfopol Whisper Stratocell FR is 
reinigbaar met een hogedrukreiniger.

MAATWERK
Wij kunnen Merfoplex d.m.v. water- 
straalsnijden of stansen in iedere ge-
wenste maat of vorm fabriceren, inclu-
sief eventuele uitsparingen. De meer-
prijs hiervan verdient u terug door 
snellere en eenvoudigere montage. 
Vraag ons naar de mogelijkheden en 
prijzen!

Merfopol Whisper in een motorruimteMerfopol Whisper als geluidsscherm

TOLERANTIES
Snijtoleranties: +/- 10 mm ca. max.
Lengtetoleranties: -0 +70 mm ca. max.
Breedtetoleranties: -0 + 40 mm ca. 
max.
Diktetoleranties: -0 + 8 ca. max.
Dikteuniformiteit: +- 5 mm ca. max
Celgrootte (cellen/25 mm.): < 10

N.B. Op verzoek kan tegen meerprijs 
CNC gesneden worden (snijtoleran-
ties +/- 2 mm ca. max.)

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


