ChovACUSTIC®

PAINEL MULTI-SOLANTE IGNÍFUGO 110_160
DESCRIÇÃO
Painéis semirrígidos de alta densidade com
partículas de poliuretano coesas com tratamento
à prova de fogo, Concebido para isolamento
térmico e acústico

INSTALAÇÃO
LAJETA FLUTUANTE
1. A superfície deve estar limpa e livre de
irregularidades.
2. Coloque uma faixa de material na ligação com
as partições e pilares para evitar a conexão
rígida entre as divisórias e a lajeta flutuante.
3. Cubra toda a superfície com os painéis de
aglomerado..
4. Antes da execução da lajeta, proteja
aglomerado com um filme de polietileno.

o

AISLAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81573: 110/2
CÓD. 81574: 110/3
CÓD. 81575: 160/2

PANEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110_160

Distribuído em Portugal por:

Distribuído em Portugal por:

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110_160
CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Panel Multiaislante
IGNÍFUGO 110/2

Panel Multiaislante Panel Multiaislante
IGNÍFUGO 110/3
IGNÍFUGO 160/2

DENSIDADE (kg/m 3)

110

110

160

ESPESSURA (mm)

20

30

20

Autoextinguible

Autoextinguible

Autoextinguible

0.039

0.039

0.040

RESISTENCIA A COMPRESSÃO
EM 40% (kPa)

25

25

40

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (kPa)

100

100

120

ALARGAMIENTO À ROTURA (%)

80

80

60

TEMPERATURA DE TRABALHO
(ºC)

-40 a +120

-40 a +120

-40 a +120

ABSORÇÃO ACÚSTICA (ÍNDICE
NRC)

0,43

0,73

0,41

ISOLAMENTO ACÚSTICO (∆Lw;dB)

32**

38*

36**

2000 x 1000

2000 x 1000

2000 x 1000

120

60

120

REACÇÃO DE FOGO
CONDUTIVIDADE TÉRMICA
(W/m•K)

DIMENSÕES (m)
m2/ PALETE

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido do tempo e armazenado na posição
vertical. Não deve ser exposto aos raios UV.
* De acordo com ensaio 2.09.0230.CA.0013.1
** Cálculo teórico.

RECOMENDADO PARA…
-

Isolamento acústico para ruídos de impacto quando necessário alto
desempenho.
Salas de máquinas.
- Bares, cafés, e outros com equipamentos de amplificação sonora.
- Isolamento térmico em pisos.

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.

