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KATALOG VERTIKÁLNÍCH PANELŮ PP50 S 30MM ZÁKLADEM

 

Použití výrobku:
Vertikální panely PP50( Baffle) jsou funkční
stropní prvky určené pro velké místnosti s
vysokou hladinou hluku, jako jsou letiště, če-
kárny, vstupní haly, konferenční místnosti,
restaurace, jídelny a výrobní haly s vysokou
hladinou zvuku.
Vlastnosti produktu:
Výška panelů - 50 mm
Rozteč panelů (základní v osách) - 60 mm
Rozměr  mezi panely - 30 mm
Materiálu - hliník lakovaný metodou
Coil Coating
Tloušťka plechu - 0,6 mm
Max. délka panelu: 3000 mm
Vzdálenost nosníků: max. 1500 mm
Díky otevřené povaze stropu mohou být
všechny protipožární (a technické) instalace
vedeny nad stropem. Možnost perforace
panelu a použití akustické vložky.
Požární klasifikace:

Reakce na oheň:
A1 - pro Coil Coating
A2-s1, d0 - pro práškové lakování
Certifikace a shoda:
Prohlášení o vlastnostech v souladu s nor-
mou ČSN - EN 13964: 2014-05
Hygienické osvědčení PZH: HK / B / 1054/
01/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel má výšku 50 mm

  a šířku 30 mm.

 

Parametry technické:
- váha komplet                         - 6,88 kg/m2
- celkem bm panelu/m2             - 16 mb/m2
- prostupnost                                      - 52%

 Normy splněné výrobkem:

ČSN - EN 13964
Stropní podhledy. Požadavky na výrobu a zku-
šební metody.

Průměrná normativní spotřeba stropních materiálu:    

(s roztečí nosných profilů RBS 1 (1000 mm)
- nosník  RBS-1 (4000 mm)                           - 1 mb/m2

- spojka nosníku RBS 1                            - 0,25 ks./mb

- panel PP                                                     - 16 mb/m2

- držák lamel  PP                                          - 16 ks./m2

- spojka dolní PP                                       - dle potřeby

- spojka horní PP                                       - dle potřeby

- záslepka koncová                                 - dle půdorysu
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Komponenty podhled PP: Schéma montáže:

 

 

 

 

 

 

                                             - spojka dolní PP

 

 

- koncová záslepka

- spojka horní PP

 

 

- držák PP
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Schéma montáže
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