BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

3. Acoustix-accessoires
De scheiding van de structuren en de hermetische dichtheid van de wanden zijn belangrijke principes voor een
kwaliteitsvolle akoestische isolatie. Onze accessoires helpen u om tot een optimaal resultaat te komen.

Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugel

Acoustix Antitrilophangbeugel

FA60

Voor een dunne akoestische bekleding van muren
en hellende vlakken op metalen profielen. Beperkte
scheiding en plaatsinname.
Bevestiging van verzinkt staal met in het midden een
rubberen steunring en een metalen ring.
Bevestiging FA60 wordt gebruikt met een metalen
plafondprofiel van het type 60/27.
Ref.: FA 60 (Frankrijk: CA 50)

Acoustix Trilwerende beugel

CA60

SA60

Voor verlaagde hangende plafonds. Met deze beugel
komt het plafond maximum 30 cm lager en ontstaat
voldoende scheiding tussen de structuren, zelfs met
een hangend plafond. Het systeem houdt het rubber
onder druk om de scheidingseigenschappen optimaal
te benutten.
Ophangbeugel van verzinkt staal met regelbaar
verlengstuk en in het midden een rubberen steunring
en een metalen ring.
Antitrilophangbeugel SA60 wordt gebruikt met een
metalen plafondprofiel van het type 60/27.
Ref.: SA 60

Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels
HSK voor houtstructuur
CA50

Voor de akoestische bekleding van plafonds. Zorgt
voor een optimale scheiding.
Beugel van verzinkt staal met in het midden een
rubberen steunring en een metalen ring.
Beugel CA60 wordt gebruikt met het metalen
plafondprofiel van het type PC60/27.
Beugel CA50 wordt gebruikt met het metalen
plafondprofiel van het type F530.
Ref.: CA 60 & CA50
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FA60 MOB

Voor de akoestische bekleding van muren en plafonds
op houtstructuur. Deze bevestiging zorgt voor een
uitstekende scheiding tussen de wanden en dus voor
een optimale akoestische isolatie.
Beugel van verzinkt staal, met in het midden een
rubberen steunring en een metalen ring. Speciaal
bestemd voor houtskeletbouw.
In deze beugel komt een houten lat van 60 bij 40 cm.
Dit lattenwerk ondersteunt de bekledingspanelen op
muren en plafonds.
Ref.: FA 60 MOB

Acoustix Schuimrubberband

Acoustix Geluidsdempend vilt van jute

JE

Garandeert de afdichting rondom en voorkomt contact met de geluidsisolerende laag.
Deze band is aan één zijde zelfklevend en is gemaakt
van polyethyleenschuim met gesloten cellen.
Afmetingen:
- 18 x 8 mm.
- Rol van 10 m lang.
Ref.: JE

Acoustix Afdichtingsband

RJ

Garandeert de scheiding met de houten of metalen
structuur die het paneel ondersteunt. Zorgt ook
voor een scheiding bij een zwevende plaatsing op
dwarsbalken.
Natuurlijk product van vezels van genaalde jute..
Afmetingen:
- Lengte: 30 m
- Breedte: 10 cm
- Dikte: 5 mm.
Ref.: RJ

Acoustix Geluidsdempend tapijt van jute

BE

Garandeert de afdichting rondom en voorkomt
contact met de geluidsisolerende laag. Door zijn
ronde vorm past hij mechanisch in de ruimte tussen
het isolatiemateriaal en de muur. Hij neemt ook de
vorm van de muur aan, wat vooral bij renovatie wordt
gewaardeerd, als de tussenruimtes niet regelmatig zijn.
Afmetingen:
- Diameter: Ø 15 mm
- Rol van 250 m
Ref.: BE

Acoustix Ontkoppelingsstrip

TJ

Wordt gebruikt als onderlaag en vormt de scheiding
tussen de panelen en de vloer.
Dempt impactgeluiden nog beter.
Natuurlijk product van vezels van genaalde jute.
Afmetingen:
- Lengte: 15 m
- Breedte: 1 m
- Dikte: 10 mm
Ref.: TJ

BR

Garandeert de scheiding en absorbeert de trillingen
optimaal, ook bij zware belasting. Zelfklevende strook
van geagglomereerd rubbergranulaat.
Afmetingen:
- Lengte: 1250 mm
- Breedte: 50 mm
- Dikte: 10 mm
- Volumieke massa: 920 kg/m³
Ref.: BR
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