07/2007

STROPNI SISTEMI
Več prostrora za novosti.

Požarna zaščita
Razred gradiva
SISTEM C

F120 po DIN 4102, 2. del (brez tlačne vzmeti)
A2-s1, d0 po DIN EN 13501-1

Požarno-zaščitna in akustična škatla za vgradna svetila

pokrivna
plošča 19 mm
stranski element

SLIŠATI TO, KAR ŽELIMO SLIŠATI

THERMATEX Acoustic Range
V eno izmed najpomembnejših gradbenih nalog se danes uvršča tudi doseganje
in ustvarjanje optimalne prostorske akustike.
Pri tem obstajajo, glede na namen prostora, različne zahteve stropov. Za
izpolnitev teh posamičnih zahtev, vam AMF nudi nove AKUSTIČNE stope z
visoko kakovostno vrednostjo, tako pri absorpciji zvoka kot pri vzdolžni zvočni
izolativnosti. Ciljana uporaba stropnih plošč, ki absorbirajo in odbijajo zvok
ter vzdolžno-zvočno izolirajo prostor, v prvi vrsti omogoča vodenje zvoka pod
enovito stropno sliko.

THERMATEX Alpha
THERMATEX Acoustic
THERMATEX dB Acoustic
THERMATEX Thermofon

vgradno svetilo
stranske elemente
z mavčno malto prilepimo
na stropne plošče

pripravljeni izrez za
podkonstrukcijo

Absorpcija zvoka

Odboj zvoka

Vzdolžna zvočna izolativnost

Požarni pokrov za vgradno svetilo v skladu s potrdili o preiskusu
raster:
600 x 600 mm / 625 x 625 mm
debelina plošče: 19 mm
notranja višina: 100 mm
Ostali formati in višine po naročilu!

Požarna zaščita

TH ER M AT EX
Knauf AMF d.o.o.
Turnovše 44
SI - 1360 Vrhnika
Te.: (01) 755 74 80
faks: (01) 755 74 85
e-pošta: gabrovsek@amf-slo.si
http://www.amfceilings.com

Za spuščene strope je bila smernica gradbenih izdelkov 89/106/
EWG spremenjena v evropsko normo EN 13964. Ta določa bistvene
kriterije CE oznake za stropne izdelke in stropne sisteme.

A l pha

Razred absorpcije zvoka A
Bw 0,90

Požarna zaščita F120
(DIN 4102, 2. del)

RAL kakovostni znak zagotavlja stalno visoko kvaliteto
in biološko topnost AMF mineralnih plošč.

Knauf AMF GmbH & Co. KG ima
ISO 9001 in ISO 14001 certiﬁkat.

MADE IN GERMANY
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AMF THERMATEX Alpha: mineralni strop s klasiﬁkacijo razred A

Bw 0,90 + požarna zaščita F120 po DIN 4102 2. del
Vaše prednosti:
gladki, elegantni površinski dizajn, akustični ﬂis
barva podobna beli RAL 9010
neslepeči odboj svetlobe do 85%
robne različice SK in VT
ojačitve robov pri VT
glede na povpraševanje HYGENA premaz za klinike in laboratorije
visoka oblikovna stabilnost in enostavna obdelava
odpornost proti vlagi do 95% relativne zračne vlage
naravna, organska veziva
preiskušena konstrukcija v SISTEMU C
debelina 19 mm, teža približno 3,0 kg/m2
Formati: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
drugi formati glede na povpraševanje

SISTEM C
vidna drsna konstrukcija
enostavna in hitra montaža
hiter dostop do medstropnega prostora za vzdrževalna dela
mednarodna dovoljenja in preizkusna spričevala
lahka integracija vgradnih delov kot so svetila, zvočniki,
anemostati itd.
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absorpcija zvoka
vrednosti za
THERMATEX Alpha
19 mm
αw = 0,90
NRC= 0,90
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Sistem C

AMF-mineralna plošča
glavni proﬁl C - PH 375
glavni proﬁl C - PH 360
prečni proﬁl C - PQ 120 oz. C - PQ 125
prečni proﬁl C - PQ 60 oz. C - PQ 62,5
L-robni proﬁl C - RWL
C - DOS obešalo
zanke oz. alternative
razmak med obešali
razmak med glavnimi proﬁli
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625 x 625

Razred absorpcije zvoka A po EN ISO 11654
Absorpcija zvoka Bw = 0,90 po EN ISO 354
Vzdolžna zvočna izolativnost Dn,c,w = 26 dB po
EN 20140-9 (19 mm debeline)

absorpcija zvoka α s

THERMATEX Alpha je popolnoma na novo razvita s ﬂisom
prevlečena akustična mineralna plošča. Ob visokih akustičnih
zahtevah razreda A absorpcije zvoka izpolnjuje tudi gradbenoﬁzikalne lastnosti v požarni zaščiti in higieni. Plošča je iz materiala,
ki je bil izdelan v mokrem postopku (wet-felt) in omogoča
prvorazredno obdelavo in polaganje.

Estetika / Stabilnost

600 x 600

Akustika

Slišati to, kar želimo slišati
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Vsi podatki veljajo z ozirom na tehnične spremembe.
Potrebno je upoštevati testna spričevala in montažna navodila ob polaganju sistema.
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07/2007

STROPNI SISTEMI
Več prostrora za novosti.

Požarna zaščita
Razred gradiva
SISTEM C

F120 po DIN 4102, 2. del (brez tlačne vzmeti)
A2-s1, d0 po DIN EN 13501-1

Požarno-zaščitna in akustična škatla za vgradna svetila

pokrivna
plošča 19 mm
stranski element

SLIŠATI TO, KAR ŽELIMO SLIŠATI

THERMATEX Acoustic Range
V eno izmed najpomembnejših gradbenih nalog se danes uvršča tudi doseganje
in ustvarjanje optimalne prostorske akustike.
Pri tem obstajajo, glede na namen prostora, različne zahteve stropov. Za
izpolnitev teh posamičnih zahtev, vam AMF nudi nove AKUSTIČNE stope z
visoko kakovostno vrednostjo, tako pri absorpciji zvoka kot pri vzdolžni zvočni
izolativnosti. Ciljana uporaba stropnih plošč, ki absorbirajo in odbijajo zvok
ter vzdolžno-zvočno izolirajo prostor, v prvi vrsti omogoča vodenje zvoka pod
enovito stropno sliko.

THERMATEX Alpha
THERMATEX Acoustic
THERMATEX dB Acoustic
THERMATEX Thermofon

vgradno svetilo
stranske elemente
z mavčno malto prilepimo
na stropne plošče

pripravljeni izrez za
podkonstrukcijo

Absorpcija zvoka

Odboj zvoka

Vzdolžna zvočna izolativnost

Požarni pokrov za vgradno svetilo v skladu s potrdili o preiskusu
raster:
600 x 600 mm / 625 x 625 mm
debelina plošče: 19 mm
notranja višina: 100 mm
Ostali formati in višine po naročilu!

Požarna zaščita

TH ER M AT EX
Knauf AMF d.o.o.
Turnovše 44
SI - 1360 Vrhnika
Te.: (01) 755 74 80
faks: (01) 755 74 85
e-pošta: gabrovsek@amf-slo.si
http://www.amfceilings.com

Za spuščene strope je bila smernica gradbenih izdelkov 89/106/
EWG spremenjena v evropsko normo EN 13964. Ta določa bistvene
kriterije CE oznake za stropne izdelke in stropne sisteme.

A l pha

Razred absorpcije zvoka A
Bw 0,90

Požarna zaščita F120
(DIN 4102, 2. del)

RAL kakovostni znak zagotavlja stalno visoko kvaliteto
in biološko topnost AMF mineralnih plošč.

Knauf AMF GmbH & Co. KG ima
ISO 9001 in ISO 14001 certiﬁkat.

MADE IN GERMANY
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MADE IN GERMANY
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