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Wall Isolat on Systems                           System Data Sheet

CDM-PERIMETER is a resilient strip used to minimize sound 
transmissions between isolated structures and non-isolated 
structures. It limits flanking noise transmissions between floatng 
floors or suspended ceilings and adjacent walls or between 
acoustcally decoupled party walls and the building structure.

System features:
 Can be applied around floating floors, suspended ceilings and 

isolating party walls
 Eliminates the risk of flanking transmission at the floor/wall/

ceiling perimeter by completely isolating the hard surfaces
 Long term performance
 Width of the perimeter strip can be adapted to the project

To choose the type of CDM-PERIMETER resilient strip, our 
engineers will need to know:

 Type of decoupled structure (floor, ceiling, wall)
 Dimensions of the CDM-PERIMETER strip

CDM-PERIMETER
Resilient strip



 

 
 

 

 

 

Vismeerstraat 3 - 5384 VL Heesch 

0800 55555 44 

info@delta-l.nl 

https://www.delta-l.nl 

 

 

IBAN: NL79 RABO 0375036717 

BIC: RABONL2U 

BTW: NL811318539B01 

KvK: 08071864 

  

Delta-L B.V.  Geluids- en trillingsisolatie                                            CDM Stravitec Nederland 

 

 

 

 

Delta-L B.V. | CDM Stravitec Nederland 
 
Delta-L is specialist op het gebied van geluidsisolatie en trillingsisolatie en ontwerpt, levert en monteert 
diverse systemen voor akoestische ontkoppelingen in de bouw en industrie.  
 
Delta-L vertegenwoordigt CDM Stravitec op de Nederlandse markt. CDM Stravitec is opgericht in 1951 en is 
marktleider op het gebied van akoestische oplegsystemen voor de bouw en industrie en is actief in 
tientallen landen (30+ vestigingen wereldwijd).  
 
Door onze expertise, jarenlange ervaring en grote database aan meetresultaten van zowel interne en 
externe laboratorium metingen als in situ metingen hebben we door de jaren heen een uitgebreid 
assortiment aan akoestische materialen ontwikkeld, welke we op een slimme manier verwerken in diverse 
akoestische systemen.  
 
Tevens zijn wij hierdoor in staat u adequaat van dienst te zijn bij elke stap in het proces: analyse van het 
geluid of trilling probleem, het aanleveren van een akoestisch ontwerp, optimalisatie van het ontwerp, 
productie, levering en montage.  
 
Er wordt continu gewerkt aan innovatie en optimalisatie van de akoestische systemen om uw wensen en 

eisen om te zetten in een deskundig advies op maat. 

  


