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Thinsulate 
 

  
The story of Thinsulate... 

1979 introducerades Thinsulate och marknadsfördes som fibern (materialet) som behåller värmen 
utan att vara otymplig. Materialet visade sig vara praktiskt då det behöll sina värmande egenskaper 
även vid mycket fuktig väderlek eftersom den är hydrofobisk (suger endast tre viktprocent vatten). 
Thinsulate fibern är cirka 15 micrometer i diameter vilket är tunnare än de flesta polyesterfibrer som 
normalt används för isolering av vinterplagg. Fibern har också de egenskaper som vi vill ha avseende 
att behålla värme och samtidigt evakuera svett från kroppen. Dessa egenskaper gjorde att Thinsulate 
blev ett begrepp  redan på 80-talet och är än idag på 2000-talet ett material som används i de mest 
extrema plagg. På 90-talet och framåt har även fibern börjat att användas av bil-, flygplans– och tåg-
tillverkare. Dels har man sett fiberns enastående värme– kylaegenskaper men även dess förmåga att 
sänka bullernivåer i fordon som drivs av motorer. Idag används Thinsulate inom mängder av områ-
den där man vill reglera ljudnivåer i komfortutrymmen.  

Artikelnr: Mått: Område: Produkt: Inkl moms 

MA6720M0 1,52m x 27,45m helrulle Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 16871:- 

MA6720M1 1,52 m2 paket (med 1 tape o 1 lim)  Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 1474:- 

MA6720M2 4,56 m2 paket (med1 tape o 2 lim) Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 3311:- 

MA6720M3 7,6 m2 paket (med 1 tape o 3 lim) Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 5149:- 

MA6720M4 15,2 m2 paket (med 2 tape o 5 lim) Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 9942:- 

MA6720M5 Per meter (1m = 1,52 m2) Motorljud Thinsulate 45 mm Aluminiserad för motorrum m.m 731:- 

MA6710S0 1,52m x 27,45m helrulle m. 5 lim Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 14011:- 

MA6710S1 1,52 m2 paket (med 1 lim)  Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 1031:- 

MA6710S2 4,56 m2 paket (med 2 lim) Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 2569:- 

MA6710S3 7,6 m2 paket (med 3 lim) Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 4489:- 

MA6710S4 15,2 m2 paket (med 5 lim) Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 8619:- 

MA6710S5 Per meter (1m = 1,52 m2) Värme / Kyla / Steg Thinsulate 45 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 682:- 

MA4710S0 0,76m x 114,3m helrulle m. 5 lim Värme / Kyla Thinsulate 20 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 22550:- 

MA4710S1 0,8m2 paket (med 1 lim) Värme / Kyla Thinsulate 20 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 712:- 

MA4710S2 2,3m2 paket (med 2 lim) Värme / Kyla Thinsulate 20 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 1500:- 

MA4710S3 3,8m2 paket (med 3 lim) Värme / Kyla Thinsulate 20 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 2270:- 

MA4710S4 7,6m2 paket (med 4 lim) Värme / Kyla Thinsulate 20 mm svart/vit för värme/kylaisolering m.m 4125:- 

MA6721-2 Stomdämpare 3-liter grå Sprutas / penslas Vattenbaserad produkt med densitet cirka 1500 kg/m3 787:- 

3M 8080 Spraylim avsett för Thinsulate  Tål värme och kyla  212,50 

Alutape Högtemperaturtape 50 mm  Rulle med skyddsfolie (backing) på baksidan 139:- 

Prislista 2011-09-01 t.o.m. 2011-12-13 



 

Möjligheter Tekniska fördelar 
 
• Innovativa högprestandaprodukter 
• Teknisk funktionalitet 
• Produkter för att möta behov av: 
         Minimal vikt 
         Ökad komfort 
         Sänkta kostnader 
• Produkten finns idag över hela världen och sam-

arbete föder idéer. 
 

 
• Fantastisk ljudreducering 
• Utomordentlig värmeisolering 
• Utomordentlig kylaisolering 
• Lätt att använda 
• Extremt låg vikt 
• Naturligt hydrofobisk 
 
Monteras med fördel i mellanväggar, håligheter, bagg-
gage, dörrar, under mattor, instrumentpaneler, motor-
utrymmen, båtskrov m.m…….allt för att minska oljud. 

 

Beskrivning:  

Thinsulate  Akustisk isolering är komprimeringsbar, extremt lätt och formbar, kan lätt 
skäras, klippas,  ultra-sonic svetsas mot andra material och även värmepressas i form. 
I Uddevalla och Göteborg lagerhåller vi aluminiserad/vit och svart/vit i olika tjocklekar 
beroende på typ av applicering. Vi kan även skära motorrumsisolering enligt kundens 
mallar för att underlätta installationen och spara tid och pengar. Färdiga isoleringspa-
ket till respektive båt eller fordon   -   snabbt och effektivt. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

100 125 160 200 250 315 40 0 500 630 800 1000 1 250 1600 2000 2500 3200 4000 5000

A
bs
or
bt
io
n 
co
ef
fic
ie
n
t

One third octave band center frequency (Hz)

ASTM C-423 Absorbtion data Fysikaliska egenskaper 

Weight (gm/m2)  200 - 700 

Thickness (mm)  8 - 44 

Thermal Conductivity (W/moK)  0.03 

Noise Reduction Coeffcient  0.35 - 0.9 

 3M and Thinsulate are trademarks of 
3M Company. © 

Som all teknisk data framtagen under kontrollerade former kan ovan nämnda värden variera beroende på typ av applice-
ring eller andra omständigheter. Vi rekommenderar att ni tittar på de bilder som vi visar på vår hemsida och kontaktar oss 

så får vi istället informera hur vi upplever Thinsulate i verkligheten.  

TM 
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Thinsulate 
Några frågor och svar 

Det finns ett antal frågor som ställts av kunder som vi nedan kan se svar på av Jörgen Allén som även utfört vår mätning 
som återfinns på sidan 4. Efter Jörgens stycke återfinns fler frågor som löpande kommer upp. 
 

Jag tycker att resultatet i min mätning är imponerande. Jag tror att för att komma ännu längre behöver man komplettera 
med stomdämpning av tunga material varvat med absorberande material, typ skum och bly matta varvat. Om man jämför 
vikt kontra transmission måste Thinsulate vara marknadsledande. (Jörgen Allén)  
 

Är mänskliga örat som mest känsligt runt 2000Hz? 
Svar: nja, för taluppfattbarhet är 2kHz oktaven mest  betydelsefull då dom flesta konsonanterna ryms där . Buller är 
bredbandigt och därför används en A vägningskurva ( LAeq) (Jörgen Allén) 
 

Är en halvering av ljudtrycket 3db? 
Svar, ja! (Jörgen Allén) 
 

Om jag kommer ihåg rätt är det så och om man tittar på din mätning så 
ligger thinsulate ca 2-5db under original isoleringen vid 1250-2000Hz. 
Svar, den är lägre, från 200 Hz och uppåt, ca 2-5dB,  vilket är imponerande! (Jörgen Allén) 
 

Kan det I så fall vara så att det är därför man uppfattar detta som en ”bättre” isolering än andra? 
Svar, ja (Jörgen Allén) 
 

Jörgen Allén 
Senior Field Engineer 
Professional Systems Division  
Bose  Scandinavia  
 

———————————————————————————————- 
 

Kan man golvisolera en bil med Thinsulate? 
Svar: Ja, däremot måste man givetvis säkerställa så  att bilen inte läcker in vatten som kan samlas i “f ickor. Det 
resulterar oftast i rostangrepp över tid (Lackman). 
 

Hur skall man fästa Thinsulate isolering i motorrummet? 
Svar: Det bästa är att spraylimma med 3M 8080. Det fäster lätt eftersom Thinsulate är ett så lätt mate rial (Lackman). 
 

Kan Thinsulate användas som ren stomdämpare? 
Svar: Nej, en stomdämpare har en mycket högre vikt!  Stomdämpare som är värda namnet  förhindra att sko tt eller 
väggar kommer svängning. Det finns flytande produkt er som kan minska svängningen om man inte har möjli ghet 
att använda blymattor eller liknande produkter (Lackman). 
 

Var brukar man använda Thinsulate i båtar? 
Svar: Som motorrumsisolering först och främst men ä ven i boendeutrymmen för att minska stegljud, skval p o.s.v. 
(Lackman). 
 

Kan man vinterisolera boendemoduler, båtar, husbilar eller husvagnar? 
Svar: Ja, det används idag i produktion just för at t materialet är extremt lätt, hydrofobiskt och har mycket bra iso-
lervärden. (Lackman). 
 

Thinsulate fibern är hydrofobisk. Om man hypotetiskt skär Thinsulate och “öppnar” änden är det givetvis fullt möjligt att låta 
vatten rinna in I fiberkonstruktionen. En viss del av detta vatten kan även stanna I konstruktionen. Detta är dock ett hypo-
tetiskt scenarie eftersom vi anser att man bör  tejpa in kanter eller på annat sätt skydda den öppna, skurna änden.  
 

En hydrofob  (av hydro, "vatten" och fobos, "fruktan") är en molekyl eller molekyldel som tenderar att inte komma i kontakt 
med vatten. Detta kan yttra sig till exempel som att de inte löses i vatten. En hydrofob kan också kallas lipofil , som snarare 
anger att den tenderar att befinna sig i kontakt med fett. 
 

Det som är hydrofobt är även lipofilt, vilket innebär att det drar sig till fett. "Hatar man vatten så älskar man fett", och vice 
versa. Det finns även molekyler som löser sig bra i både fett och vatten, t.ex etanol och tensider. Sådana molekyler består 
av en polär (och därmed hydrofil/lipofob) och en opolär (och därmed lipofil/hydrofob) del.    Källa: Wikipedia 
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Praktisk mätning 



TM THINSULATE 

AKUSTISK OCH TERMISK 
ISOLERING 

Titta gärna in på vår hemsida under ”isolering” för att se fler exempel på vad man kan göra med Thinsulate. 

Möjligheter 
 

 

Stomdämpare Fördelar 

Vid användning av Thinsulate som motorrums-
isolering i båtar eller fordon så rekommenderar 
vi att en stomdämpare används i kombination. 
Detta för att säkerställa att skott eller mellan-
väggar inte så lätt sätts i svängning. Det är vik-
tigt att också tänka på att isolera tätt med den-
na typ av material för att inte ljudgenomsläpp 
skall kunna uppstå. Om man avstår från att iso-
lera in ljudet upplevs inte isoleringen som lika 
meningsfull. Vid isolering av en nordisk eller 
annan välbyggd båt (som har stor tyngd i skott 
och skrov) upplevs insatsen som mer lycko-
sam. De tunna båtarna som byggs i rasande 
takt måste definitivt förbehandlas med stom-
dämpare för att minska vibrationer. Dessa reg-
ler gäller givetvis för alla typer av dämpmaterial 
som innehåller mycket luft och i sin konstruk-
tion är avsedda att dämpa luftburna oljud.    

Fördelarna som medföljer en sprutbar eller rull-
ningsbar stomdämpare är att man får en bra 
vidhäftning vid den fortsatta limningen. Den le-
vereras i grå ton men är möjlig att få i fler kulö-
rer om man så vill. När man har påfört stom-
dämparen och efter detta limmat Thinsulate  
uppnår man också en värme/kyla isolering av 
utrymmet vilket innebär minskat kondenspro-
blem. Blymattor eller liknande kan många 
gånger vara komplicerat att fästa på ett långva-
rigt och hållbart sätt. Bly är dessutom en tung-
metall som vi skall försöka undvika. Sprutbar 
stomdämpning är ett enklare sätt nå till önsk-
värt resultat. De riktigt långa ljudvågorna vid 
mycket låga varvtal är svåra att neutralisera, 
däremot kan Thinsulate förbättra komforten 
och minska oljud vid högre varvtal och det är 
ofta det de flesta är ute efter. Thinsulate upp-
levs mycket bra dämpare i dessa högre varvtal.  
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Titta gärna in på vår hemsida under ”isolering” för att se fler exempel på vad man kan göra med Thinsulate. 

Ultrasonicsvetsade plattor av Thinsulate används utav  
bilindustrin i produktion för att effektivt kunna reglera  
ljudnivån i förarutrymmet. 

Efter montaget av Thinsulate 45 mm aluminium blev resulta-
tet ett motorrum som var ljuddämpat, praktiskt och färdigt 
för utställning. 

Till höger ses ett nyisolerat motorutrymme. Snyggt och 
proffsigt utfört arbete med en nöjd kund som resultat.   

Till vänster visas en vinterisolerad bobåt under uppbyggnad. Bus-
sar och fordon där man behöver ha en kontrollerad temperatur är  
ytterligare exempel på appliceringar där Thinsulate fyller en  
fantastisk funktion.  

Thinsulate har stora fördelar då materialet är formbart och 
utan problem kan användas för att täcka kablage och vikas 
runt hörn. Det skapar möjlighet att förhindra ljudgenomsläpp 
som upplevs som oljud.   
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Thinsulate 
Stomdämpare 

Stomdämpare! 
 
Produktbeskrivning: 
 
Vattenburen stomdämpare på 3-liters förpackning. 
 
Stomdämpare som är lämpad att användas för att minska vibrationer, svängningar på skott, skrovsidor 
och andra element som är utsatta för stomljud. 
 
Produkten är tålig mot bensin och avfettningsmedel. Produkten är övermålningsbar med de flesta på 
marknaden förekommande färger. 
 
Teknisk information: 
 
Bas:    Syntetisk latexblandning 
Densitet:   Ca. 1,5 kg per liter 
Viskositet:   Ca. 2700 cps vid arbetstemperatur +20 grader C 
Torktid:   50-60 min vid +20 grader C. Torktider är mycket varierande beroende av   
    luftfuktighet och temperatursvängningar. 
Torrhalt:   Ca. 65-70 viktprocent 
Applicering:  Roller, pensel eller spruta med 2,5mm mustycke 
Brandklass:  Ej brandfarlig 
Lagringstid:  12 månader 
Förvaring:   Skyddas mot frost. 
Kulör:   Grå 
Förbehandling:  Ytor skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja och, om underlaget    
    är av metall, skall man behandla ytan med vidhäftningsprimer för att    
    förhindra korrosion över tid. När plastytor är väl rengjorda skall dessa   
    slipas för att skapa vidhäftning.  
 
Bruksanvisning:  Applicering kan ske i skikt upp till 1 mm. Om man vill uppnå tjockare slutskikt är  
    det nödvändigt att låta produkten torka för att sedan upprepa appliceringen. Ut 
    rustningen kan rengöras med vatten. Om produkten torkar kan spill tas bort med 
    cellulosaförtunning eller Xylen. 
 
Sträckförmåga vid 1 mm: 
1 liter per kvadratmeter 
 
Övriga frågor om produkten ställs till: 
Lackman  



Akustisk ljuddämpning  

Övriga  
kundsegment: 
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Fantastiska produkter  
inom fästteknik  

 

 - oändliga möjligheter 
 

                 Vi utrustar båt-, rostskydds-, trä– och bilindustri 

3M™ Dual Lock™ låg-profil Reclosable Fastener (SJ-457 0)  

3M introducerar den lägsta Dual Lock modellen reclosable fasteners. Extremt tunn men 
ändå mycket stark, Dual Lock Low Profile Reclosable Fastener är tunnare, lättare, star-
kare och dessutom än mer flexibel än alla andra liknande konkurrenter på marknaden. 

3M™ Dual Lock™ Clear P/S Reclosable Fasteners   

Denna modell är transparent, Type 250, och UV-beständigt. Akrylhäftämne för bästa 
vidhäftning (very high bond Scotch™ VHB™). Godkända temperaturintervaller -29   
grader C / -20 grader F to 93 grader C / 200 grader F. 

3M™ Dual Lock™ för upphängning Reclosable Fasteners   

Denna modell är svart med egenskapen att den fäster i sig själv på ett sådant sätt att 
upphängning av kabelhärvor är möjligt. Öppnings– och förslutningsbar 100-tals gånger 
likt de andra Dual Lock produkterna. Buntband och annat blir lätt en förgången tid då 
denna produkt i de flesta fall ersätter och dessutom förbättrar applikationen. 

3M™ Dual Lock™ rondeller Reclosable Fasteners   

Svarta rondeller med hål för möjligheten att skruva fast i innertak, väggar, på flybridge 
m.m. kraftig modell för hårda tag i alla väder. 
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