
AKOESTISCHE MATERIALEN  |  ONTDREUNING

TEROPHON 123 WF
Verspuitbare ontdreuningscompound met daarnaast ook brandwerende, warm-
teisolerende en condenswerende eigenschappen. Een receptuur zonder schade-
lijke of giftige stoff en. Deze ontstaan ook niet tijdens en na de verwerking of 
door brand.

TOEPASSINGEN
Terophon 123WF wordt in het bij-
zonder aanbevolen als (verspuitbaar) 
ontdreuningsmiddel voor onregelmatig 
gevormde (grote) oppervlakken. Ook 
wordt het toegepast in situaties waar-
bij een goede ontdreunende werking 
samen dient te gaan met een hoge mate 
van brandveiligheid. Voor beelden zijn 
de machinekamerwanden van schep-
en, de gevelbeplating van gebouwen, 
carrosserie- en wagonbouw en om-
kastingen.

ONTDREUNING
De demping (verliesfactor) is weerge-
geven in de grafieken en gemeten vol-
gens DIN 53440.

Ontdreunings-

compound

EIGENSCHAPPEN
▪  Ontdreunend
▪ Brandveilig
▪ Thermisch isolerend
▪ Verspuitbaar
▪ Condenswerend
▪ Watervast

TOEPASSINGEN
▪ Machinekamerwanden
▪ Gevelbeplating
▪ Omkastingen
▪ Carrosseriebouw
▪ Wagonbouw

BRANDCLASSIFICERING 
  DIN 5510-2 klasse 54

 ONTDREUNING
Zie grafi eken

BRANDCLASSIFICIERING
DIN 5510 deel 2: klasse 54.

GEWICHT
Soortelijk gewicht:
▪ Nat: 1,4 g/cm3.
▪ Droog: 1,3 g/cm3.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR
Kleur van de compound is licht beige. 
Reuk zwak alcoholisch (niet schadelijk). 
Verpakt in:
▪ Kunststof vaten van 40 kg.
▪ Stalen vaten van 250 kg.
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SAMENSTELLING
Terophon 123WF is een verspuitbare ont- 
dreuningscompound op basis van een 
kunsthars dispersie, opgelost in water.
Droge-stofgehalte: 65%.
Verdunner: water (max. 5%).

VLOEISTOFBESTENDIGHEID
Bestand tegen veelvuldig nat zijn en 
organische oplosmiddelen, aromaten,  
chloorkoolwaterstoffen, esters en ke- 
tonen. Als vochtbelasting geen rol speelt,  
adviseren wij Terophon 123WF. Af en 
toe drogen is wel vereist. Eventueel  
hiervoor afwateringsgaten in de onder- 
grond voorzien.

TEMPERATUURBESTANDIGHEID
▪ Kort: 160 °C (1 uur).
▪ Lang: 120 °C (min. 14 x 24 uur).
▪ Koudebestendigheid: -50 °C.

THERMISCHE ISOLATIE
Warmtegeleidingscoëfficient:
λ = ca. 0,21 W/mK (DIN 52612).

OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
Informatie t.b.v. verspuiten is op aan-
vraag beschikbaar.

VERWERKING
▪  Met spuitinstallatie d.m.v.: Worm-

pomp/slangenpomp, luchtaange-
dreven pomp (b.v. Lincoln) of drukvat.

▪   In samenwerking met de fabrikant van 
de spuitapparatuur is een speciale  
spuitinstallatie ontwikkeld voor 
Terophon 123WF. Een dergelijke in-
stallatie is bij ons te huur. Zorg bij ver-
werking met de spuit dat de product 
temperatuur niet lager is dan 10 °C.

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

▪  Optimale demping op staal: 1,3 x 
plaatdikte. Optimale demping op 
aluminium: 0,8 x plaatdikte.

▪  Verbruik voor 1 mm droge laag: 1,4 
kg/m2 (nat product).

▪  Ondergrond: Losse delen, vuil, vet, 
roest en walshuid verwijderen.

▪  Ondergrond: Van een roestweren-
de grondlaag voorzien; Terophon 
hecht uitstekend op een roestvrij- 
stalen, verzinkte of gelakte plaat, 
een hechtprimer is niet nodig. 

▪  Als Terophon langer dan 3 maanden 
in opslag heeft gestaan, dient het 
omgeroerd te worden.

▪  Niet verwerken bij temperaturen 
onder 15 °C en boven 40 °C.

▪  Gereedschap reinigen met water. 
Opgedroogd materiaal kan verwijderd 
worden met ethylacetaat.

▪  Maximale dikte per arbeidsgang 
op verticaal oppervlak of boven het 
hoofd: 6 mm.

▪  Na droging kan Terophon 112 dB 
met een verflaag afgewerkt worden.

▪  Opslag temperatuur: 5-25 °C. 
Beschermen tegen bevriezing, ook 
tijdens transport.

▪  Vraag om en houd u aan het product- 
veiligheidsblad (safety data sheet) 
bij verwerking.

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. 
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Verschillende dikten Technocell


