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Nomineringsskrivelse 

 

 

PLASTPRISEN 2020 
Indstilling af følgende (virksomhed/person/produkt) til Plastprisen 2020: 

Navn: PureSound 

Adresse: Bramming Plast-Industri A/S, Vardevej 9, 6740 Bramming 

Indstillingstekst: 

2020 er "International Year of Sound", og det går fint i tråd med, at BPI har 

udviklet og lanceret en unik PUR-skum kaldet PureSound, som har 

fantastiske egenskaber inden for lydabsorbering. 

Det er velkendt, at støj i hverdagen, på arbejdspladser m.v. er en hyppig 

årsag til stress og andre sygdomme, og der efterspørges derfor velegnede 

materialer og løsninger til afhjælpning dette. Disse skal samtidig være 

produkter med meget lave VOC emissionsværdier, sådan at de kan bruges i 

private hjem, kontormiljøer, børnehaver eller andre offentlige rum, med 

mimimum af risiko for sundheden hos brugerne. 

PureSound er udviklet i 2 typer, PureSound E og PureSound F. Begge har 

utrolig gode lydabsorberende egenskaber, som især kan anvendes inden for 

eksempelvis lydpaneler til lofter og vægge, adskillelse af arbejdsstationer, 

mobile mødelokaler og andre møbler og interiørløsninger, hvor man med 

fordel kan tænke et fleksibelt og komfortabelt materiale ind til optimering af de 

akustiske egenskaber.  
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Desuden er det særdeles velegnet til anvendelse i f.eks. HVAC-systemer 

eller andet udstyr, som støjer i hverdagen.  

PureSound E produceres med anvendelse af halogenfri brandhæmmer, som 

har lav VOC-emissionsværdi. Trods den lave densitet på ca. 25 kg./m3, så 

klarer denne PUR-skum alligevel bygningsindustriens brandklasse E iht. EN 

ISO 13501. 

Søsterkvaliteten PureSound F produceres helt uden brug af brandhæmmer, 

og har således endnu lavere VOC emissionsværdier. Denne er stadig 

brandhæmmende iht. flere tests, f.eks. EN 1021-1, CAL-117 med flere. 

Begge kvaliteter forventes Ökotex-100 certificeret.  

Desuden har PureSound fordel af, at alt produktionsaffald kan genbruges til 

granulatskum / Setex måtter og der er i vid udstrækning også mulighed for at 

genbruge brugernes produkter ved end-of-life på samme måde. 

Uddybende links: 

https://issuu.com/bpi-foam-solutions/docs/puresounde_da  
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