
Technische informatie 1105

CapaCoustic Mineral Deckensegel
Geluidabsorberende plafondpanelen, voor- en zijkanten
gelamineerd met wit glasvlies.

Materiaal

Met de CapaCoustic Mineral Deckensegel kunnen bijzondere wensen wat betreft design en
akoestische werking gecombineerd worden. De witte panelen zonder kader kunnen op een elegante
manier in moderne interieurs zoals in restaurants, foyers, vergaderzalen en kantoren geïntegreerd
worden.

Omschrijving

In interieurs met veel nagalm is er vaak een grotere geluidsbelasting en slechte
spraakverstaanbaarheid. Dit heeft vaak tot gevolg, dat de ruimtes slechts beperkt gebruikt kunnen
worden. Met geluidsabsorberende en nagalmreducerende maatregelen kunnen zulke wantoestanden
gecorrigeerd worden. Door het plaatsen van poreuse materialen met poriën aan plafonds en muren,
kunnen de storende geluidsweergalmen gestopt worden doordat ze door elementen geabsorbeerd
worden. De CapaCoustic Mineral Deckensegel bestaan uit een poreus galmabsorberend materiaal en
zijn dus zeer geschikt om gebruikt te worden als geluidsabsorbeerders. Door de manier van monteren
heeft het plafondpaneel ook aan de rugzijde een geluidsabsorberend vlak. Zo wordt hun inzet heel
effectief.

Toepassing

■ optimaal voor een akoestische opknapbeurt achteraf
■ natuurlijk en levendig oppervlak
■ goede geluidsabsorptiewaarden

Eigenschappen

CapaCoustic Mineral Deckensegel bestaan uit een kern van minerale vezels. Voor- en zijkanten
gelamineerd met wit glasvlies.

Materiaalbasis

Nummer Afmeting Stuks/VE

060/53 1180 x 1180mm 2 stuks/karton

060/54 1180 x 1780mm 2 stuks/karton

060/55 1180 x 2380mm 2 stuks/karton

060/56 Ø 800mm 2 stuks/karton

060/57 Ø 1200mm 2 stuks/karton

Te leveren soorten

witKleur

Droog, beschermd tegen vocht, niet onbeschermd buiten laten.
De panelen moeten steeds droog en vlak bewaard worden. Bij mechanische beschadigingen van de
verpakking moet het product zorgvuldig gecontroleerd worden op beschadigingen. Het transport van
de elementen moet altijd door 2 personen gebeuren.

Opslag



Technische informatie 1105

■ lengtetolerantie: ±3mm
■ vlakheidstolerantie volgens DIN 18202, tabel 3, regel 6
■ gewicht: ca. 6 kg/m² ( incl. ophangset)
■ galmabsorptiegraad Aeq in m²/m² plafondpaneel, getest plafondpaneel Typ 060/54

Technische eigenschappen

Frequentie (Hz) 63 125  250 500  1000  2000 4000 

Afhanghoogte 0,5 m 0,08 0,38 0,68 1,19 1,64 1,86 1,88

Afhanghoogte 1,0 m 0,03 0,33 0,72 1,29 1,75 2,00 2,00

■ Brandreactie: EN 13501 - A2-s1, d0
■ Dikte: 4,0 cm

Deckensegel:
CapaCoustic Abhangset 50/10

Aanvullende producten

De plafondpanelen bestaan uit minerale vezels met een diameter > 5 μm en kunnen daardoor niet
door de longen opgenomen worden. Ondanks de hoogst mogelijke fixatie van de minerale deeltjes
kunnen deze door de verwerking van de elementen in zeer beperkte hoeveelheid vrijkomen en bij
huidgevoelige personen voor jeuk zorgen, die na de beëindiging van de werken weer verdwijnt. In
principe komen zonder mechanische belasting geen minerale vezels meer vrij. Personen die gevoelig
reageren op minerale vezels raden we aan om tijdens de verwerking beschermingsmaatregelen te
treffen.

Attentie

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + o – –

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

Voor het hangen van de plafondpanelen moet de draagkracht van het plafond getest worden.Ondergrond

1m²/m² vlakteVerbruik

Montage plafondpaneel
Voor de montage van de plafondpanelen wordt de afhangset 050/10 gebruikt, deze is niet inbegrepen
bij de levering van de panelen zelf. Per bevestigingspunt is een set nodig.
Verdere details vindt u in de TI 1104.

Montage
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Verwijzingen

Volgens de plaatstelijke wetgeving.Afval

De bevestigingen van de Deckensegel zijn niet geschikt voor bijkomende lasten.Overige opmerkingen

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Servicecentrum
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