
PRODUCTINFORMATIE Nr. 0073.207/16.03

ISOLGOMMA SYLWOOD: AKOESTISCHE ISOLATIE 
ONDER PARKET- EN LAMINAATVLOEREN

• Akoestische isolatie 

 met een minimale dikte

• Toepasbaar op bestaande 

 vloeren zonder dat slopen is vereist

• Milieuvriendelijk

• Dikte: 3 mm
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PRODUCTINFORMATIE
ISOLGOMMA SYLWOOD: AKOESTISCHE ISOLATIE ONDER 
PARKET- EN LAMINAATVLOEREN

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan 
bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema SMT B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan 
en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, 
waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek 
kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem. 

Productomschrijving
Sylwood is een innovatief en hoogwaardig product 
geschikt voor de akoestische restauratie onder elk  
type afwerkvloer.
Sylwood bestaat uit gerecycled SBR-rubber met  
kurk, dat contactgeluid reduceert.
Sylwood is eenvoudig te verwerken en kan worden 
toegepast onder parket- en laminaatvloeren. 

Deze serie draagt bij aan het behalen van LEED® punten voor de gebieden MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - Q1 c11.

Toepassingen
- Toepasbaar onder alle typen afwerkvloeren
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming
- Door minimale dikte uitstekend toepasbaar tijdens renovatie van vloeren

Technische gegevens Eenheid Norm Sylwood 3
Nominale dikte mm - 3

Afmetingen van de rol m - 1x20

Oppervlaktegewicht kg/m2 - 2,10

Densiteit kg/m3 - 700

Verbetering contactgeluidisolatie (∆Lw) (*)
(zwevend verlegd)

dB ISO 140-8 20 (*)

Verbetering contactgeluidisolatie (∆Lw) (*)
(verlijmd)

dB ISO 140-8 17 (**)

* Betonnen vloer 14 cm, 5 cm dekvloer, Sylwood zwevend verlegd, droge houten vloer 1,5 cm. 
**  Betonnen vloer 14 cm, 5 cm dekvloer, Sylwood verlijmd op de dekvloer, houten vloer 1,5 cm verlijmd op Sylwood.


