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ISOLAMENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

CÓD.	56003	
	

	

DESCRIÇÃO  

Painel multicamada formado por uma lã mineral 
de 40 mm e 70 Kg/m3 de densidade 
termicamente fundida a uma lâmina asfáltica de 
alta densidade de 4 mm. 

Produto excelente e versátil para reduzir a 
transmissão de ruído aéreo em uma ampla 
faixa de frequências, graças a: 

- Alta densidade e elasticidade (lâmina 
viscoelástica). 

- Alta absorção acústica (lã mineral).	

	

	

	

INSTALAÇÃO	 	

TETOS:	
1. Posicione o painel ChovACUSTIC 65 LR 

70/4 com a lã mineral voltada ao teto e 
exponha a lâmina viscoelástica. 

2. Coloque cinco fixações mecânicas 
ChovAFIX 8 por painel. 

3. O processo anterior é repetido, colocando 
os diferentes painéis até o final até que a 
superfície esteja completamente coberta. 

4. Finalmente, todas as juntas são seladas 
com a fita de vedação ELASTOBAND 50. 
 

EM MONTANTES: 
1. 1. Insira o painel entre montantes com 

lâmina viscoelástica visível. 
2. Coloque os restantes painéis de forma a  

cobrir completamente o sistema. 
3. Finalmente, todas as juntas são seladas 

com a fita de vedação ELASTOBAND 50.  
 
 
 

	

	

Distribuído em Portugal por:  



	

	

 Painel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

ESPESSURA TOTAL (mm) 

PESO (Kg/m2) 9,3 

CONDUCTIVIDADE TÉRMICA (W/m·K) 0,035 

REACÇÃO AO FOGO A1-S1;d0 

ISOLAMENTO AO RUÍDO AÉREO (Rw;dBA) 54* 

DIMENSÕES (m) 1 x 0,6 

m2/ PALETE 

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido do tempo e armazenado na 
posição horizontal. 

 
 * Teste ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 130204L003-A. Consultar ficha de sistema D06.      
 

 

 

 

RECOMENDADO PARA… 

 

 
- Tratamentos acústicos nos tetos de locais ruídosos como bares, restaurantes e 

discotecas … 
 

- Isolamento acústico de sistemas construtivos modulares 
 

- Soluções de espessura reduzida em obras de reabilitação. 
	

A informação fornecida corresponde a dados obtidos nos nossos laboratórios e/ou em laboratorios externos acreditados. Os productos fornecidos respeitarão os dados apresentados nesta ficha. 
A ChovA, S.A. reserva-se o direito de alterar ou anular algum parámetro sem aviso prévio. A garantía prestada pela ChovA, S.A. limita-se à qualidade do produto.  
Quando aplicado em obra, na qual não participamos, deverão seguir-se minuciosamente as instatruções de instalação do produto. Os valores de isolamento acústico poderão resultar diferentes dos apresentados 
debido a uma incorreta aplicação dos materiais ou sistemas em obra. Esta ficha técnica poderá ser anulada ou revista pelo que, em caso de dúvida, solicite sempre a última revisão.	

Distribuído em Portugal por:  


