Minerval® A 12
Ca eraj din fibră de sticlă decorativă, alb

FUNC II PRINCIPALE

Panou din vată
minerală bazaltică
de înaltă densitate,
12 mm
grosime

Muchii A

Ca eraj din sticlă
naturală pe dos

Alb

• Absorb ie acustică: αw = 0,90
• Reac ia la foc: A1
• Fără deformare, rezisten ă la umiditate
• Ca eraj din fibră de sticlă pe dos

Muchii A

GAMA MINERVAL®

T24

Minerval® A 12

Marcaj CE
• Nr. DoP: 0007-01.

> Panou autoportant rigid din vată minerală bazaltică.
> Ca eraj din fibră de sticlă decorativă de culoare albă pe

Calitatea aerului interior
• Plafoanele Minerval A 12 sunt clasificate: A.

partea vizibilă.

®

> Armat în partea posterioară cu un ca eraj din fibră de
sticlă naturală.
> Conceput pentru utilizare cu profilele T15 - T24.

GAMA MINERVAL®

T15

Montaj
• Montajul trebuie să fie conform cu cerin ele codului de
practică DTU 58.1, standardele NF P 68203-1 i 2 i alte
standarde aplicabile i coduri de practică conform tipului de
încăpere.
• Se recomandă să vă asigura i că aerul poate circula între
încăperi i plenum pentru a echilibra temperatura i presiunile
de pe fiecare parte a plafonului.
• Plafoanele Minerval A 12 sunt montate pe profilele T15 T24.
• Plăcile pot fi tăiate cu un cutter fără a genera zgomote sau
praf.
• Direc ia de montare a panourilor este indicată pe spatele
panourilor.
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Cură are
• Suprafa a plafoanelor Minerval® A 12 nu re ine praf, fiind
mai u or de cură at.
• Plafoanele Minerval® A 12 pot fi cură ate cu o perie fină
sau un aspirator.
• Acest tip de cură are va ajuta la prelungirea duratei de
via ă a plafoanelor Minerval® A 12.

Reac ia la foc
• Conform standardului EN 13501-1: Euroclasa A1.
Rezisten a la foc
REI120 conform EN 1365-2.
1
Performan ă la umiditate
• Fără deformare, rezisten ă la umiditate.
Mediu i sănătate
Mediu
• Vata minerală este reciclabilă i majoritatea de eurilor de
produc ie se reciclează. Con inutul reciclat al panourilor
noastre Minerval A 12 este 45%.
• Pentru proiectele bazate pe principiile de construc ie NF
HQETM, LEED® i BREEAM, declara iile verificate ale
produsului privind mediul înconjurător i sănătatea sunt
disponibile pe www.inies.fr. Pentru mai multe informa ii
despre certificarea ecologică, contacta i-ne.
• Eurocoustic este certificat ISO 14001: 2004 (Sistem de
management al mediului).
Sănătate
• Panourile din vată minerală bazaltică sunt produse din fibre
excluse din clasificarea carcinogenică (Regulamentul (UE)
nr. 1272/2008 a a cum a fost modificat prin Regulamentul
(UE) nr. 790/2009). Conform Agen iei Interna ionale de
Cercetare în Domeniul Cancerului, vata minerală nu este
clasificată ca fiind cancerigenă pentru oameni (Grupa 3).
®

PE SCURT
Culoare

Alb

Muchii

A

Profile

T15 - T24

Minerval® A 12

250 500

Dimensiune modul (mm)
Lă ime

600

600

Lungime

600

1200

Grosime

12

12

Ambalaj
Panouri/pachet

40

20

14,40

14,40

Pachete/palet

18

18

Clasa de service

A

m2 /pachet

A
®

Pachetele de plafoane Minerval A 12 sunt împachetate în folie
pentru protec ie. Pale ii sunt împacheta i în folie de plastic i
trebuie depozita i într-un spa iu acoperit.
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