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Paineis acústicos com elevada resistência a agressões mecânicas para controlo 
da reverberação em espaços fechados.


Este painel foi especialmente desenvolvido para locais com grande exigência 
funcional ao nível de potenciais agressões mecânicas.


O sistema de fixação e comportamento ao fogo garante elevados níveis de se-
gurança para os utilizadores dos espaços. 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Documento:  
Ficha Técnica 

Função do sistema:  
Controlo da reverberação 
‘Eco’, em espaços fecha-
dos 

Recomendamos para:  
Escolas 
Pavilhões desportivos 
Pavilhões industriais 
Oficinas 

Modo aplicação:  
Fixação em paredes 

isoldB® é uma marca registada de 
LogAcústica, Lda 

SKU: 
Isol.panel.impact 

Versão: 
00_2022



ISOL.Panel.impact

 

INSTALAÇÃO 

•Posicionar e fixar calha de suporte do painel 
•Suspender painel na calha 
•Travar o painel na face superior recorrendo ao 
acessório fornecido se necessário. 

 

Notas: 

- Não podem ser excluídas variações na tonalidade do painel.

- São aceitáveis variações dimensionais até 3%.

- Os dados fornecidos na presente Ficha Técnica foram obtidos por ensaios labo-

ratoriais efetuados pela LogAcústica e/ou calculados com base nas normas e 
boas práticas cientificas e/ou dados recolhidos junto dos fornecedores das 
matérias primas utilizadas. Em nenhum caso constituem garantia jurídica quan-
to às propriedades e/ou funcionalidade da aplicação do material.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura (mm) 45

Dimensões (mm) 515x1145

Peso unitário (g) 2350

Reacção ao fogo - EN 13501-1 A1

Absorção acústica αw EN ISO 11654 1

Classe de absorção sonora EN ISO 11654 A

Acabamento superficial Pintura eletrostática - RAL 9010

Armazenamento Em local seco ao abrigo da luz solar
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ABSORÇÃO ACÚSTICA - EN ISO 354

α

0
0,25
0,5

0,75
1

Frequência (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000


