

www.almonta.cz            e-mail: almonta@almonta.cz

 

 

 

TECHNICKÝ LIST VERTIKÁLNÍCH LAMEL PP200
 

Použití výrobku:
Vertikální panely PP150 jsou funkční prvky
interiérové úpravy, které jsou určeny pro velké
místnosti s vysokou úrovní hluku, jako jsou letiště,
čekárny, vstupní haly, konferenční místnosti,
restaurace, jídelny a výrobní haly s vysokou
intenzitou zvuku.
Popis výrobku:
Výška panelu - 200 mm
Rozteč panelů (v osách) - 200 mm
Rozměr mezi panely - 170 mm
Typ materiálu - lakovaný hliník Coil Coating
metoda
Tloušťka plechu - 0,6 mm
Max. délka panelů: 3000 mm
Rozteč nosníků RBS: max. 1500 mm
Vzhledem k otevřené povaze stropu je možné
protipožární zařízení (signalizace, sprinklery atd.)
aplikovat nad stropnímy panely. Možnost
perforovat panely a používat akustickou vložku 
pro lepší akustické požadavky.

 

Požární klasifikace:
výrobek klasifikovaný jako třída A v reakce na
oheň jako nehořlavý materiál
 

Atest:
Prohlášení o shodě podle ČSN – EN 13964:2005/
A1:2008
Atest Hygiena: PZH: HK/B/1444/01/2009

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne:

- váha komplet    5,85 kg/m2

- celkem mb panelů/m2   5 mb/m2

- otevřená oblast                   85%

 
Standardy, které produkt splňuje:
ČSN - EN 13964
Závěsné stropy. Požadavky a zkušební metody

Průměrná spotřeba stropních prvků: (vzdálenost
nosného profilu RBS -1 1000 mm)
- nosník RBS-1 (4000 mm)               - 1 mb/m2

- spojka nosníku RBS            - 0,25 ks/mb

- panel PP                                                 - 5 mb/m2

- držák PP      - 5 ks./m2

- spojka panelu PPU  - 1,67 ks/m2

- spojka horní    - 1,67 ks/m2

- koncové čílko         - dle potřeby

 

Panel výška 200 mm

 šířka základny 30 mm.
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Montážní díly pro PP 200:

 

 

Schéma montáže:

 

 

 

 

- koncové čílko

- horní spojka

- spojka PPU

- držák PP
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