dB
REVESTIMENTO DE AMORTECIMENTO SONORO
REVESTIMENTO DE CONTROLE SONORO MULTIUSO APLICADO COM PULVERIZADOR

BARCOS DE SERVIÇO
IATES
NAVIOS COMERCIAIS
INDUSTRIAL
MEIOS DE TRANSPORTE

Se você utilizar o Sound Control-dB da Mascoat para
amortecer o ruído de bombas, motores, alojamentos
de máquinas ou serviço de dutos, você pode obter
uma performance superior, durabilidade e custos
compensadores. Além de exigir um esforço mínimo na
aplicação, o revestimento dura muitos anos sem qualquer
manutenção e reduz as despesas de reparos anuais
causadas pela corrosão sob isolamento (CUI).
A maioria dos projetos exigem apenas duas camadas
para obter um amortecimento sonoro eficaz, porém
a formulação à base de água permite uma adição
segura e fácil de várias camadas. E por não conter
nenhum ingrediente tóxico e ser fraco em VOCs. o Sound
Control-dB da Mascoat é seguro para ser usado
em praticamente todos os ambientes.

USOS
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Acima há duas superfícies idênticas antes
e após um estudo. Os gráficos representam
as ondas sonoras expressas em decibéis no
decorrer do tempo. O gráfico de cima mostra
a superfície sem revestimento e o gráfico de
baixo mostra a superfície revestida com 40 mils
(1.0 mm) de Sound Control-dB da Mascoat.
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Cabines
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Veículos
Bombas
Ventiladores
Alojamento
do ventilador
E muito mais...

BENEFÍCIOS

60

Decibéis

O Sound Control-dB da Mascoat é reconhecido por muitos
tipos de empresas industriais, de transporte e navais
em todo o mundo, porque foi projetado para amortecer o
ruído antes da sua liberação na atmosfera. A tecnologia
do revestimento minimiza a vibração sonora causada
pela descarga mecânica e deslocamento de estrutura-o
que aumenta significativamente a segurança e garante o
conforto no navio tanto para os passageiros quanto para
a tripulação.
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Redução das vibrações e ruídos gerados
pela estrutura
Reduz o tempo de instalação comparado
às telhas amortecedoras de som
Reduz o tempo geral destinado à
instalação
Excelente barreira de vapor
Mantém as superfícies visíveis sempre
Protege a equipe
Aumenta o conforto interno
Sem risco de aprisionamento de água
Peso leve comparado às telhas de
amortecimento
Cumpre às diretrizes IMO/SOLAS
Facilmente consertável se necessário

Certifica-se nas diretrizes IMO e SOLAS.
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dB
Como funciona o revestimento? A transferência do som é baseada em três fatores: a fonte (onde o som se
forma), a passagem (veículo que transfere o som) e o receptor (como percebemos o som). Para controlar o
som com eficácia, é fundamental controlar pelo menos um destes fatores. Na maioria dos casos, é difícil
controlar a fonte e é inconveniente controlar o receptor. Então, controlar a passagem é a opção mais viável.

DADOS TÉCNICOS
Todos os dados estão de acordo com os
padrões ASTM quando aplicáveis
VOLUME DA EMBALAGEM: 5 GALÕES (18,92 LITROS)

O Sound Control-dB da Mascoat possui preenchimentos anti-vibratórios especiais com resina de absorção
de som. Esta formulação exclusiva suprime o movimento vibracional da passagem do som, retardando, por
sua vez a transferência de vibração/som pela passagem. Controlando a vibração, menos som é transmitido
pela superfície.

COMPONENTES: UMA-PARTE (INCLUÍDO)
ESPESSURA DA CAMADA: 20 MILS (0.5 MM) SECO
COBERTURA POR GALÃO: 40–45 ft2 at 20 mils DFT
(1.0 m2 at 0.5 mm)
PESO: 13,9-14,1 LBS POR GALÃO
(1,7 KG/LITRO)
PESO SECO: 0.13 lbs/ft2 @ 20 mils
(0.64 kg/m2 @ 0.5 mm)

Efeitos do amortecimento sonoro utilizando revestimentos
Redução em decibéis vs frequência
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SUBSTÂNCIAS VOC: 0.29 lbs/galão
(34.7 g/litro)

Explicação: Os números à esquerda
mostram uma diminuição em
decibéis através das várias
frequências
de
movimento
vibracional. Os revestimentos
demonstram um resultado muito
positivo no amortecimento da
superfície. Todos os testes foram
realizados em superfícies de
alumínio semelhantes de acordo com
o teste Loss Beam Factor realizado
na Noise Control Engineering, Inc.
Nota: Um painel de alumínio
comum que não mostra nenhum
amortecimento ou efeitos da perda do
som foi usado como controle no teste.

VOLUME DOS SÓLIDOS: 73–75%
COR: BRANCO, CINZA, PRETO.
COLORAÇÃO
PERSONALIZADA
MEDIANTE SOLICITAÇÃO.
REFLEXO: Sem brilho
BASE: Revestimento de
amortecimento sonoro
acrílico à base de água
CLORETOS: Baixo a nulo
ALONGAMENTO: Acima de 30%
ADESÃO: 100% 5B
PERMEABILIDADE: 0.86

Usos típicos: O Sound Control-dB da Mascoat é um material leve excelente que pode ser aplicado
em quase todas as superfícies para reduzir drasticamente o ruído gerado pela estrutura.
Facilmente aplicado em um veículo ou navio, o Sound Control-dB da Mascoat amortece o
som antes de ser liberado no ambiente que circunda a superfície. Pelo fato de o revestimento
permanecer flexível após a secagem, sua adesão à superfícies vibratórias é significativamente
melhor que os materiais de amortecimento comuns colados sobre.
Outras aplicações: O Sound Control-dB também pode ser usado em indústrias e outros
equipamentos que emitem altos níveis de ruído causados pelo deslocamento da estrutura. O
revestimento pode ser aplicado diretamente à maioria das superfícies para reduzir o ruído antes
da sua liberação no ar. Onde a segurança do nível de ruído estiver em questão, o Sound ControldB da Mascoat é uma solução de esforço mínimo e de custo compensador
Aplicação do Sound Control-dB da Mascoat: O revestimento pode ser aplicado com pulverizador
airless ou convencional, pincel ou rolo.
Superfícies: O Sound Control-dB da Mascoat pode ser aplicado diretamente em quase todas as
superfícies. Superfícies de aço carbono necessitam de primer. Para obter uma lista dos primers
aprovados, favor entrar em contato com o seu representante da Mascoat.
Proporção de aplicação: O Sound Control-dB da Mascoat pode ser aplicado de 20-24 mils de
espessuras de filme molhados. Camadas mais finas precisam de tempos de secagem mais
curtos. Aplicações típicas de 2-3 camadas.
Para obter uma lista de aprovações, favor ligar 800.549.0043.

ENVELHECIMENTO
ACELERADO: Excelente (2.000+ horas)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Moderada a alta
PROPAGAÇÃO DA CHAMA: Classe A
ÍNDICE DE FUMAÇA
DESENVOLVIDO: Classe A
CLASSIFICAÇÃO DE
INCÊNDIO: Aprovado pelo
IMO A653 (16)
IMO/SOLAS: Compatível

!

TEMPERATURAS
DE APLICAÇÃO:! "#$%##&'!
! ()#$)"#&*+
RECOAT: 30-120 MINUTOS
ACABAMENTO: Favor contatar a Mascoat.
MÉTODO DE APLICAÇÃO: Pulverizador airless

Para mais informações, favor visitar www.mascoat.com

