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HLB-NR-serien av Vibisol’s vibrations- och 
isoleringsmaterial har 3 mm tjocka rostfria 
stålplåtar mellan två lager av gummiskikt. 
Stålplåtarna är vulkaniserade i botten och 
toppen av gummiskiktet. Styrkan i bindningen 
är starkare än gummit i sig, och tillåter en 
betydligt högre vikt än en oförstärkt 
gummiisolator, då den lastbärande 
kapacitetet ökar med stålplåtarna. Samtidigt 
bibehålls en mycket hög nivå av 
vibrationsisoleringsprestanda.

Isolatorer i detta sortiment används 
i både strukturella och industriella 
applikationer. De används som skurna lister 
och plattor och kan tillverkas i vilken 2D-profil 
som helst.

HLB-NR nyttjar egenskaperna i 62-IRHD 
naturgummi för att minska höga nivåer av ljud 
och vibrationer, samtidigt som ett lågt 
dynamiskt och statiskt förhållande bibehålls.
Vi beräknar varje lastfall för sig och 
presenterar den datan.

Material testade och godkända enligt BS 
6177:1982

Mycket hög spänst och dämpningsegenskaper

Låg krypning

Lång livslängd (>60 år)

Exceptionell bärförmåga

Finns även som Neoprene CR (för ökad 
kemikalieresistens) och Nitrilgummi BR 
(för högre dämpning).

Kan levereras som hela flak, tillskurna 
plattor och lister (inklusive hål och slitsar 
vid behov).

HLB-NR kan användas i ett brett spektrum 
av vibrationsisoleringsapplikationer, såsom:

Stålförstärkt naturgummi

Vibisol® HLB-NR

Funktioner

Tillämpningar

Vibisol® HLB-NR

Datablad 

Lister
Betongelement
Upplag konsoler
Upplag stålbalkar

Plattor
Stålkonstruktioner
Elastiska kopplingar och fästen
Tunga maskinuppställningar som 
verktygsmaskiner, tryckpressar etc.
Drivanordningar för hissar, traverser 
och liknande

HLB som isolerande 
bottenplattor

HLB som isolerande 
plattor i
stålkonstruktioner

DATA SHEET AVM - NR62H2- 21a

NR62 [H2] site applications:

Why Choose Farrat NR62 [H2]?
The NR62 [H2] range of Farrat’s Vibration Isolation Materials 
have 3mm thick stainless steel plates vulcanised to the top and 
bottom of the active rubber layer. The strength of the bond is 
stronger than the rubber itself and allows a significant boost to 
the load bearing capacity over an unreinforced rubber isolator, 
while maintaining a very high level of vibration isolation 
performance.

Isolators in this range are used regularly in both structural 
and industrial applications around the worlds as cut strips and 
individual pads, which can be made in any 2D profile.

NR62 [H2] exploits the properties of the highest grade of  
62-IRHD natural rubber to provide high levels of noise and 
vibration isolation with moderate damping while maintaining a 
low dynamic to static ratio.

Features
  Materials tested and approved to BS 6177:1982

  Very high resilience and low damping qualities

  Low level of creep

  Long working lifetime (>60 years)

  Exceptional load bearing capacity (see over)

  Also available as Neoprene CR (for enhanced chemical

resistance) and Nitrile rubber BR (for enhanced damping).

Can be supplied as full sheets, cut to size pads and strips

(including holes and slots if required) according to the

customer’s requirements.

Applications
Farrat NR62 [H2] can be used in a wide range of vibration 
isolation applications, such as:

Strips
   Masonry Walls
   Corbels
   Lateral Load Buffers

Individual Pads
  Steel Frames
  Raked Seating Structures
  AHU’s and M&E Plants
  Wind Posts
  SFS Frames

NR62 [H2]
Steel Reinforced Natural Rubber

Increasing Acoustic Performance

FARRAT NR [H2] RANGE:

Increasing Load Bearing Capacity
NR44          NR50           NR62          NR70 

For more information on using NR62 [H2] (including standard 
details), please see the following Farrat Technical  Brochures: 

 Applications - Cinemas

 Applications: Acoustic Isolation for Secondary Steelwork

Available to download at: www.farrat.com

 
NR62 [H2] used as a baseplate isolator

 
NR62 [H2] used as a beam to  

column isolator



N/A

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter           
utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB Upplaga 2023.
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EGENSKAPER                  TEST STANDARD           VÄRDE                        ENHET

EGENSKAPER                  TEST STANDARD           VÄRDE                        ENHET

Hårdhet

Statisk kompression
Modulus, E

Dynamiskt till statiskt 
förhållande

N/mm2

%

%

1000 x 500

-30 to +60

60

mm

År

°C

Varierar med last/tjocklek – se data för varje lastfall

Bestäms med 
hjälp av intern 
testmetod.

Testplattans mått:
250 x 250 mm

Max statiskt tryck 
[Överbelastning]

Max kvarvarande 
kompression efter 
överbelastning

Standard flakstorlek
Driftstemperatur

Livslängd, minst

Dämpningsförhållandet
C/C  @ f

Densitet

Brottgräns

Förlängning vid brott

Kompression
(24 timmar@70°C)

Rivmotstånd
Statisk skjuvmodul
Krypning ISO 8013:2006 2.4

BS ISO 1827 2011
ISO 34-1:2010

BS ISO 37:2011

ISO 815-1 2008 25

16.7
1.08

BS ISO 37:2011 27.3

606 %

%

kN/m

% per 
decennium

N/mm

N/mm

BS EN ISO 845 800 Kg/m
BS ISO 48:2010 62 (+/-3) IRHD

c

c

n

N/A

+/-5%

N/A

3

2

2


