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Vi tilbyder et bredt sortiment i  lydabsorberende materialer til effektiv dæmpning af støj generelt i mellem- og
højfrekvens områderne fra ca. 800 Hz - 8000 Hz. Vore lydabsorbenter er lette, åbencellede skumplast baserede
materialer og udmærker sig ved dæmpning og absorption af luftbåren lyd. Ud over lydabsorberende egen-
skaber kan vore materialer belægges med forskellige rengøringsvenlige overflader og med bagsideklæber for
nem og hurtig montering.

- samarbejder med små og store danske virksomheder, institutioner, kommuner og amter; når det gælder løs-
ning af støjproblemer.

Vi tilbyder rådgivning, udformning og levering af materialer til effektiv støjdæmpning af såvel enkeltopgaver;
hvor eks. en maskine skal støjdæmpes, samt til - stort set - alle typer af maskiner og kabinetter, hvor støjdæmp-
ningen indgår som en integreret del af konstruktionen. Produkterne leveres direkte fra lager i hele plader, der er
nemme at tilpasse og montere. De fleste af vore produkter kan leveres med PVC-, og PUR-folier eller ALU-folie
på forsiden og med selvklæbende bagside, for nem og hurtig montering. Til større serier, kan vi udføre præcis-
ionsskæring og eller stansning af Deres emner; - helt efter Deres ønsker. Ud over de støjdæmpende egenskaber
leveres alle vore materialer i brandhæmmende kvaliteter. Vi leverer også materialer der er UV-bestandige eller
antistatiske.
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Lydabsorption
Ring på

86 45 43 00
og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........



Absorbenterne benyttes til luftlydisolering og finder bl.a. anvendelse i:

�  Ventilationskanaler, -kamre, -rør og -skakte m.v.
�  Motorkasser
�  Væg- og loftsbeklædning i førerkabiner
�  Skriveudrustning, matrixprintere m.v.
�  EDB kabinetter /-bokse, Cpu-kabinetter m.v.
�  Højtryksrensere
�  Vindmøller
�  Fejemaskiner og rengøringsmaskiner
�  Industrivaskeanlæg, smådelevaskere og slyngrenseanlæg
�  Højttaler kabinetter
�  Støjskærme
�  Pumper
�  Emballage, indlæg i flightcases, kuffertindlæg m.v.

Lydabsorption
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Lydisolerings materialerne finder bl.a. anvendelse i:

Vi tilbyder  et bredt sortiment i  lydisolerende materialer til effektiv dæmpning af støj generelt i lav- og mel-
lemfrekvens områderne fra ca. 400 Hz - 1000 Hz. Lydisolerings materialerne benyttes til isolering og lydaf-
skærmning af støjkilden og anvendes hvor det ikke umiddelbart er muligt at placere materialet direkte eller i
nærheden af støjkilden.

REGEN FOAM® - (regeneret skumplast materiale)  benyttes til luftlydisolering i mellemfrekvens området og føres
i densiteten 135 kg/m³. Grundet materialets relative høje densitet bidrager REGEN FOAM® også til dæmpning
af strukturlyd (dæmpning af vibrationer).

�  Motorrum i biler, busser, lastvogne, skibe, både og lystyachter
�  Ventilationsanlæg generelt
�  Støjkabiner og -kabinetter
�  Industrimaskiner m.v.
�  Vindmøller
�  Kontormaskiner
�  Elevatorer, skakte m.v.
�  Kompressorer, højtryksrensere (stationære og mobile)
�  Pumper, hydraulik stationer og generatorer m.v.
�  Industrivaskeanlæg, smådelevaskere og slyngrenseanlæg

Vore kombinations materialer
benyttes alle steder hvor man
ønsker både luftlydisolering og
vibrationsdæmpning effekt i eet
materiale.

REGEN FOAM®
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Vibrations- og strukturlyd dæmpende materialer finder bl.a. anvendelse i:

�  Karosserier, skærmkasser, lastrum m.v. (automobil industrien)
�  Diesellokomotiver og jernbanevogne
�  Transportanlæg, transportrør, føderør, transportsnegle m.v.
�  Husholdningsmaskiner
�  Dataanlæg, EDB kabinetter /-bokse, Cpu-kabinetter m.v.
�  Elevatorer
�  Kørende materiel (førerkabiner, trucks, traktorer m.v.)
�  Laboratoriemaskiner
�  I opvaske- og vaskemaskiner samt på undersiden af stålvaske
�  Ventilationskanaler, -kamre, -rør og -skakte m.v.
�  Slidske
�  Industrivaskeanlæg, smådelevaskere og slyngrenseanlæg
�  Trinstøjs dæmpning (ståltrapper, -trappetrin og -gangbroer m.v.)
�  Skibe, både og lystyachter

Vi tilbyder  et bredt sortiment i  vibrationsdæmpende materialer til effektiv dæmpning af strukturlyd og støj
generelt i lavfrekvens områderne fra ca. 125 Hz - 600 Hz.
Strukturlyd forekommer typisk i tyndpladekonstruktioner og fremkommer fra svingninger og vibrationer i tynd-
pladerne. Effektiv og optimal dæmpning kan opnås ved beklædning med vore selvklæbende tunge og tynde
gummi- eller bitumen baserede lydmåtter.

Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........

Vibrations
dæmpning
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- tilbyder et bredt sortiment i special produkter som ofte, i kombination med andre materialer; anvendes bredt
til mange forskelligartede opgaver og situationer. Med nedennævnte brede produktprogram i special
produkter sikrer vi størst mulig fleksibilitet for at imødekomme Deres specifikke ønsker og krav til løsning af selv

Vi fører et bredt sortiment i materialer til
anvendelse som gulvunderlag som er
skridsikre og bestandig over for gængse
olieprodukter og som ikke optager vand.
Er særdeles velegnede som gulvunder-
lag og indretning af varevogne og
servicebiler.
I kombination med vore materialer til
lydabsorption eller lydisolering opnås en
høj støjdæmpning- og kulde- /varme-
isoleringseffekt.

Vore kombination materialer benyttes
mange steder hvor man ønsker både
lydabsorption og lydisoleringseffekt i eet
materiale. Vi fører endvidere et standard
produkt der tillige  opfylder  kravene iht.
"Nordisk Båt Standard".

Vi fører materialer til lydisolering- og
emballageopgaver inden for bl.a.
elektronikindustrien som er UL 94 god-
kendte og UV-resistente samt antistatisk
skum. Til støjdæmpning opgaver eks. i
ventilationsbranchen hvor der stilles store
krav til høj varmebestandighed, har vi
materialer der imødekommer evt.
brandtekniske krav.
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D.P. INTERNATIONAL - tilbyder rådgivning, udformning og levering og montering af materialer til effektiv
regulering af rumakustik i institutioner, skoler, konferrencelokaler, kontormiljøer og i industrilokaler.
Vi leverer produkter og materialer til  effektiv rumakustisk regulering og anvendes i alle rum og lokaler hvor der
forekommer unødig høj og uønsket støj, grundet høj og lang efterklangstid.
Vi tilbyder et bredt sortiment i absorbenter til effektiv regulering af uønsket og dårlig rumakustik. Produkterne
leveres både som del- eller helelementer til vægge som akustik vægge; del- eller helelementer til lofter som
akustiklofter og som lodrethængende akustikbafler til lofter.

Absorbenterne finder bl.a. anvendelse i lokaler hvor :

funktionskravene er høje.
fysiske forudsætninger ikke behøver at begrænse mulighederne.
produktet opfylder kravene til akustik, fugtbestandighed og mekanisk påvirkning.
hvor opfattelse af talte ord er af stor betydning. Skoler og auditorier samt aulaer er eksempler herpå.
loftet kan blive udsat for mekanisk påvirkning. Gymnastiksale og idrætshaller, skolekorridorer, legerum i
børnehaver o.s.v. er eksempler herpå.
der stilles meget høje krav til hygiejne. Produkterne har egenskaber, der er godkendte til
renrumsklassificering.
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Hverdagen er fuld af støj. Maskiner der arbejder. Telefoner der ringer. Børn der leger. Støj er lig med aktivitet,
bevægelser, liv.
Men desværre er støj også lig med koncentrationsbesvær, stress og høreskader. På mange arbejdspladser er
støj så stort et problem, at det går ud over medarbejdernes arbejdsevne og helbred.

Støj behøver dog ikke være et problem. Eller rettere. Støj kan afhjælpes i en sådan grad, at det ikke er en
belastning for arbejdsmiljøet.
D.P. INTERNATIONAL - leverer lydabsorberende væg- og loftsmoduler som lægger en dæmper på de
generende lyde i din hverdag. Modulerne regulerer dårlig rumakustik og absorberer rumklang. En løsning, som
er ideel for institutioner, kontorer, industrivirksomheder og andre steder, hvor støj er en fast del af arbejdsdagen.

Vi udfører naturligvis også monteringsarbejdet. Vore dygtige montører har både erfaringen og ekspertisen på
området.

- Uanset om det gælder materialer til
rumakustisk regulering eller industriel
dæmpning af støj til enkelte opgaver
eller serie produktioner, stiller vi os gerne
til Deres dispostion med gode råd og
vejledning samt uforbindende tilbud.
Kontakt os venligst for nærmere
information og produkt specifikation.

D. P. INTERNATIONAL -  er naturligvis på nettet !

Rumakustisk
regulering
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D.P. INTERNATIONAL  �  Sjællandsvej 27 C  �  DK-9500 Hobro
Telefon : 8645 4300  �  E-mail : info@dp-international.dk  �  Website : www.dp-international.dk

Besøg vores hjemmeside på www.dp-international.dk

Du kan også scanne QR koden med din smartphone, og derefter komme direkte til vores
spændende hjemmeside.

Her kan du se meget mere om alle vore materialer til effektiv støjdæmpning i industrien,
kontormiljøer, institutioner og landbrug samt rumakustisk regulering.


