Pyracoustic melamineschuim
Geluidsabsorberende melamineschuim platen

Algemene informatie

Eigenschappen

Pyracoustic melamineschuim is een budgetvriendelijke akoestische oplossing. Dit product
is zelfklevend, lichtgewicht, brandveilig en
beschikt over uitstekende geluidsabsorptie.
Hierdoor is Pyracoustic melamineschuim zeer
goed geschikt om de akoestiek in een ruimte te
verbeteren. Pyracoustic melamineschuim kan
geleverd worden met vlakke kanten (Vlak) en
met afgeschuinde kanten (Edge).

•
•
•
•
•

Verkrijgbaar in drie kleuren
Maatwerk mogelijk
Zelfklevend
Verkrijgbaar in verschillende diktes
Twee verschillende afwerkingen
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Pyracoustic melamineschuim
Detailinformatie
Extra informatie
Type

Geluidsabsorptie

Levertijd

1 a 2 werkdagen

Kleur

Wit, lichtgrijs en donkergrijs

Afmeting

120 x 60 mm

Standaarddikte

30 mm, 50 mm

Absorptiewaarde

Brandveiligheid

Dit product is getest en heeft een
brandveiligheid DIN 4102: B1 en blijft stabiel tot
een temperatuur van 80 graden Celsius.

Toleranties
•

•

Luchtvochtigheid is van invloed op
melamineschuim. Toleranties: Bij
luchtvochtigheid van 100% is er een
maximale dimensionale verandering van
+/- 5%.
Er kunnen holtes, oneffenheden in het
schuim voorkomen. Toleranties: maximaal
10 holtes per m2 en de holtes mogen niet
groter zijn dan 15 mm.

Zelfklever

De zelfklevende laag is tot maximaal 70 graden
temperatuurbestendig. Deze producten niet
aanbrengen bij temperaturen van minder dan 15
graden.

Veroudering

Dit product veroudert sneller onder invloed van
UV straling, hitte, vocht en luchtvochtigheid. Dit
kan onder meer desintegratie en/of verlies van
akoestische werking tot gevolg hebben.

Verwerking

Melamineschuim is erg gevoelig voor
omstandigheden en kan hierdoor rek / krimp
vertonen. Geadviseerd wordt om dit product
altijd drie dagen te laten acclimatiseren in de
ruimte waar u het wilt toepassen alvorens het
product te monteren.
Wanneer u meerdere platen tegen elkaar aan
wilt monteren, adviseren wij de Edge variant te
kiezen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon,
droog en vetvrij is alvorens het product aan te
brengen.
Let op: de lijmlaag is zeer krachtig en
na aanbrengen is de plaat niet verder te
positioneren.

Maatwerk

Pyracoustic is leverbaar in afwijkende
afmetingen, diktes en indien gewenst in
gestanste of maatgesneden delen.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een
akoestisch advies op maat of neem telefonisch
contact met ons op voor een afspraak op
locatie.

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld.
Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere
certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen
rechten worden ontleend en wijzigingen zijn
onder voorbehoud.			
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