
Casestudy

Dán chống ồn xe oto bằng tấm 
dán chống ồn Nitto Legetolex 

Apply Nitto damping sheet to 
reduce noise and vibration for 
cars

Tháng 1/2022



Vấn đề
Problem

Xe Ecosport đời 2017 bị ồn và rung khi đi dưới trời mưa, trong khu vực đông 
xe và khi đi qua gờ giảm tốc, đường xấu.

Ecosport 2017 model car subject to noise and vibration when driving under 
rain, on bad road condition, in high traffic, on road  bumps 



Giải pháp thử nghiệm
Solution

Dán 30% diện tích xe: trần, sàn, 2 cánh, 
capo, cốp sau xe bằng tấm dán chống ồn 
Nitto Legetolex

Apply 30% of car interior with Nitto 
damping sheet  1.8mm thick



Mô tả tấm dán chống ồn Nitto Legetolex
Nitto Legetolex damping sheet features

• Cấu tạo: Làm từ cao su butyl dày 1.8mm, có khả năng bám 
dính, đàn hồi hấp thụ rung chấn và chống ồn; lớp vỏ nhôm cản 
âm thanh và cách nhiệt, do tập đoàn Nitto Denko, Nhật Bản 
phát minh và sản xuất

Structure: made of butyl rubber of 1.8mm thick, with 
excellent bonding, viscoelastic, can damp noise and 
vibration; alu cover can sound and heat-proof, made by Nitto 
Denko, Japan

• Tấm dán chống ồn Nitto legetolex giúp giảm rung chấn, giảm 
tiếng ồn khó chịu trong xe ô tô khi đi trời mưa, khi đi trên 
đường xấu, khi đóng cửa xe và đặc biệt là tăng chất lượng âm 
thanh khi độ, nâng cấp loa.

Nitto legetolex damping sheet helps reduce annoying 
vibration and noice inside car when driving under rain, on bad 
road conditions, improve acoustic quality.



Cắt dán
Cut and apply

.Vệ sinh sạch bề mặt cần dán chống ồn, dùng kéo cắt 
theo kích thước yêu cầu và dán

.Clean areas to apply Nitto damping sheet, cut to 
required sizes and apply



Sàn xe trước khi 
dán Nitto Damping 
Sheet



Sau khi dán Nitto 
Damping Sheet



Sau khi dán Nitto 
Damping Sheet



Sau khi dán Nitto 
Damping Sheet



Sau khi dán Nitto 
Damping Sheet





Kết luận

Sau khi dán chống ồn Nitto Legetolex:

• Độ ồn trong xe giảm được từ 5 đến 8 dB

• Khi đi qua gờ giảm tốc, độ rung và ồn, ù giảm 6-7 dB, 
rung động trong xe tắt rất nhanh nhờ tấm dán Nitto 
Legetolex đã ngắt dao động và hấp thụ rung chấn

• Cảm giác xe chắc hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn

After application of Nitto damping sheets:

• Noise level reduced by 5-8 dB

• Noise and buzz reduce by 6-7 dB when driving over road 
bumps. Vibration, noise decrease very fast

• Feeling solid and better acoustic quality
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