
 
 
 
 
 

Noisecare-datablad 

Shh stilheden er 
på vej med 
Noisecare 
 
 
 
 

Noisecare-hegnet er udviklet som et specialmodul. Hegnet består af færdige 

moduler i standardmål med fast højde og bredde pr. sektion. I kraft af 

modulernes design kan støjhegnet følge vejens naturlige sving og kurver. 

Eventuelle niveauforskelle i terrænet kan desuden udlignes, så der opnås 

bedst mulig støjdæmpning. 
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De 4 farver 

• Galvaniseret – varmgalvaniseret 

• Sort – varmgalvaniseret og pulverlakeret 

• Antracit - varmgalvaniseret og pulverlakeret 

• Grønt – varmgalvaniseret og pulverlakeret 

 
Stålstolper til Noisecare 
Stolperne fås i 4 forskellige farver, som alle er galvaniseret,  

og hvis der vælges en anden farve, er de pulverlakeret. 

• Stolpernes mål: 60 x 60 x 3500 mm 

• Vægtykkelse: 3 mm 

• Stolpehætte: Der medfølger en flad stolpehætte fremstillet i sort plast 

 
Montering 
Modulerne leveres med forborede huller, så de nemt og hurtigt kan holdes 

modulerne op mod hullerne på stolperne og derefter monteres. Vi 

anbefaler at støbe stolperne fast med stolpebeton eller lignende materiale. 

 
Kernemateriale 

• Noisecare dæmper støjen, når den absorberes. 

• Noisecares støjdæmpende kernemateriale består af specialfremstillet stenuld lavet af smeltet 

diabas, der er størknet som fibre. 

• Noisecare-kernematerialet forener stenens store styrke og fibrenes støjdæmpende egenskaber. 

• Noisecare-kernematerialet er "frostbestandigt". Kernen suger ikke vand, hvorved frostsprængninger 

undgås. 

• Noisecare-kernematerialet har en meget stor vægtfylde, som giver optimal lyddæmpning. 

 
Membran 

• Noisecare-membranen sikrer en robust overflade ved mekanisk påvirkning. 

• Noisecare-membranen beskytter kernematerialet, så der opretholdes en optimal støjreduktion også 

efter mange års brug. 

• Noisecare-membranen gør det muligt for lyden at passere, så støjen kan absorberes. 

• Noisecare-membranen er " diffusionsåben" og sikrer dermed, at fugten kan passere. 

• Noisecare-membranen er UV-stabiliseret, hvilket giver membranen og ikke mindst kernematerialet 

lang levetid. 
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Noisecare-modulets opbygning 
Noisecare er en "modulløsning", som består af formonterede moduler klar til montering. Hvert modul 

består af et støjabsorberende kernemateriale beklædt med en diffusionsåben og UV-stabiliseret 

membran, der holdes på plads af et overfladebehandlet stålnet. 

 
Stålnettet har en maskestørrelse på 50 x 200 mm, og tråddiameteren er 5/6 mm. Et særligt 

indvendigt afstivningssystem sikrer optimal stabilitet og en usædvanlig stærk og holdbar 

konstruktion. Modulløsningen giver mulighed for enkel og hurtig opsætning. Når stolperne er sat 

på plads, monteres de færdige moduler mellem stolperne. 

 

• Kernetykkelse: (50 mm) – 27 dB 

• Bredde: 256 cm – inkl. ramme 

• Højde: 100 cm 

• Tykkelse: 60 mm 

• Trådnet: 5 x 200 mm 

• Kernemateriale: stenuld 50 mm 

• Overflademateriale: metal 

• Se en visualisering af konstruktionen på billederne nedenfor 



 

Type: Noisecare - Extreme 

Stålplade 

Stålmasker  

Lydabsorberende dug 

PE-net 

Isolering med stenuld 

Vinkelprofil  

Lydreduktion 27 dB 


