datový list
soni COLOR
Bílá polyesterová netkaná textílie laminovaná s atraktivní
povrchovou vrstvou podle vašeho výběru žluté, modré,
šedé, béžové, zelené, bílé nebo černé barvy.
Akustické panely pomáhají optimalizovat okolní kvalitu
vnitřních prostorů zlepšením akustických podmínek a
nastavení příjemné barevné akcenty.
Typická oblast použití: stropní nebo stěnové obložení,
zvláště vhodné pro všechny aplikace snižující hluk, které
vyžadují splnění požárních předpisů

TECHNICKÁ DATA
hořlavost

►čsn en 13501-1: b-s2 d0 » při mechanickém upevnění na sádrokarton (50 mm)
►čsn en 13501-1: c-s2 d0 » při lepení na sádrokarton* (50 mm)
Tyto požadavky odpovídají "odolnosti proti požáru" pro technické schválení Podle
seznamů stavebních výrobků Deutsches Institut für Bautechnik / DIBt (německý
institut pro technické schválení ve stavebnictví).

teplotní stabilita

-50°c do +100°c

ROZMĚRY
produkt

tloušťka [mm]

tolerance tloušťky [mm]

desky [mm]

váha desky cca [kg/ks]

color

50

± 10 %

1000 x 500 ± 5

0,80

MĚŘENÍ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V DOZVUKOVÉ MÍSTNOSTI / na základě čsn en iso 354
zvuková pohltivost αs

1,2

1,0

0,8

výhody

0,6

►výborná absorpční schopnost
►optimalizuje akustiku místnosti
►vynikající hořlavostní charakteristika (splňuje b1
požadavky)
►velmi dobrá odolnost a stálost tvaru
►bez minerálních vláken, bez formaldehydu
►dlouhá životnost materiálu

upozornění ►mírné barevné odchylky jsou možné
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PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují
ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoli druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují zákazníka povinnosti
vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny.
Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniﬂex.cz
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