Voor meer informatie en voor technische gegevens van
Green Glue bezoekt u www.greengluecompany.com

Wij helpen u graag uw leven

geluidsdicht te maken.
Caulkings and Sealants

44XU

Kenmerken met betrekking tot het branden van oppervlakken
Green Glue Noiseproofing Compound
verbinding toegepast op niet-organisch, versterkt cementplaat
Verspreiding van vlam
10
Ontwikkelde rook
5
Getest in toepassing van drie druppels van 9,5 mm op OC van
127 mm, dit komt overeen met 6,3% van het gebied dat aan de
test is blootgesteld.
Kleefmiddelen

44XU

Vermeld conform CAN/ULC-S102
Verspreiding van vlam
Ontwikkelde rook

25
5

Green Glue getest in toepassing van drie druppels van 11,1 mm
op OC van 127 mm, dit komt overeen met 7,4% van het gebied
dat aan de test is blootgesteld.
EEN WERELDLEIDER
Saint-Gobain is opgericht in 1665 voor het vervaardigen van glas voor de
Spiegelhal in het paleis van Versailles, is wereldleider in bouwmarkten
en ontwikkelt een nieuwe generatie bouwproducten en helpt mee
aan het voldoen aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van
efficiënt energieverbruik en duurzaamheid. Onze visie is het aanbieden
van een breed scala aan oplossingen en diensten om gebouwen meer
energiebesparend te maken en tegelijkertijd comfort en levenskwaliteit
te verhogen.
Saint-Gobain, moedermaatschappij van Green Glue, is een wereldwijde
producent en distributeur van bouwproducten, hoogwaardige materialen,
glas en containers. Saint-Gobain is gevestigd in Parijs en heeft vestigingen
in 64 landen en meer dan 190.000 werknemers.
www.saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Europe		
Avenue du Parc 18
4650 Chaineux (Belgium)
sgppl.chaineux@saint-gobain.com
Of u nu een huiseigenaar, aannemer, bouwer of architect bent die op zoek
is naar een manier om het geluid buiten te houden, of een liefhebber van
een huistheater of een geluidsprofessional bent die het geluid binnen
wilt houden, Green Glue van Saint-Gobain Performance Plastics heeft de
oplossing om uw leven geluidsdicht te maken.

www.greenglue.eu
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Omdat het
beter presteert
dan de concurrentie.
Uitmuntend in geluidsisolatie

Noiseproofing
Compound

Reduceert geluid tussen ruimtes aanzienlijk
wanneer het wordt gebruikt in muren en
plafonds.
Elimineert tot 90% van geluidsoverdracht.
Presteert beter dan andere
geluidsdichtende oplossingen gecontroleerd door onafhankelijke
tests.
Beste geluidsoplossing voor
renovatie of nieuwbouw.

Wordt gebruikt tussen twee gipsplaten voor muren en plafonds of
in plaatmateriaal voor ondervloeren om de hoeveelheid geluid dat
van de ene ruimte naar een andere overgaat, aanzienlijk terug te
brengen.
Green Glue Noiseproofing Compound is werkzaam doordat het
kleverig blijft en nooit uitdroogt of stijf wordt zoals gangbare
kleefmiddelen.
•
Beschikbaar in tubes van 828 ml (dozen van 12
•
Aanbevolen dekking is 2 tubes per paneel gipsplaat of
plaatmateriaal van 1,2 x 2,4m.

•

Beschikbaar in tubes van
828 ml (dozen van 12)
Een tube kan worden
gebruikt voor 12
meter in de lengte bij
gebruik van een druppel
van 10 mm.

Het installeren van Green Glue gaat snel en
eenvoudig.
Extreem lage viscositeit - verspreidt
zich gemakkelijk met een standaard
aanbrengpistool voor een tube van 828 ml.
U hoeft het niet op een speciale manier
aan te brengen.
U kunt installatiefilms bekijken op
www.youtube.com/GreenGlueCompany

Kostenbesparend

Veilig voor u en voor het milieu
Geen uitstoot van formaldehyde
gemeten - voldoet aan de eisen van
CA sectie 01350.
Schimmelbestendig conform
ASTM D 3273.

Omdat het
kostenbesparend is.

Omdat het
veilig is.

GREEN GLUE NOISEPROOFING IS EEN A-B-C’TJE !

Wordt gebruikt om gaten te dichten tussen
muren, plafonds en vloeren, alsook in
ruimtes rondom elektrische luidsprekers,
verlichtingspunten of andere mogelijke
geluidslekken.

•

Gemakkelijk te gebruiken

Snellere installatie betekent dat
huiseigenaren minder tijd hoeven
te besteden en aannemers minder
arbeidskosten hebben.
Gebruik alleen wat u nodig heeft - niet
meer, niet minder, geen verspilling.
Kostenbesparende oplossing met zeer
betrouwbare resultaten.

Noiseproofing
Sealant

Green Glue Noiseproofing Sealant is
zodanig samengesteld dat het nooit
uitdroogt of barst. 48 uur na het
aanbrengen is het oversmeerbaar
en oververfbaar.

Omdat het
gemakkelijk te
gebruiken is.

1

Snijd het lipje af, bevestig de spuitmond
en de Green Glue is klaar om te
worden aangebracht met het juiste
spuitpistool.

2

Verspreid druppels Green Glue
gelijkmatig over de gehele achterkant
van de tweede gipslaag of de ondervloer.
Laat aan de randen 8 cm over voor
verwerking.
Verder induwen is niet nodig.

3

Installeer de tweede gipslaag of
ondervloer binnen 15 minuten
en gebruik de juiste schroeven en
houd voldoende ruimte aan voor de
schroeven.

