Gyptone® INSTANT
akustikpanel
för väggar
Kortare efterklangstid, mindre fladdereko
och förbättrad taluppfattbarhet

Akustisk reglering av befintliga
rum
Gyptone INSTANT ljudabsorbentlösningar
är designade för akustisk reglering av befintliga rum där kortare efterklangstid och
förbättrad taluppfattbarhet behövs.
Gyptone akustiska paneler är mycket lätta
att installera och har en robust yta med hög
slagtålighet. De kan monteras på väggar i
valfri vinkel. Skivorna är övermålningsbara
i valfri färg.
Gyptoneskivorna är i huvudsak tillverkade
av återvunnet gips. Förbrukade Gyptone
skivor kan fullt ut återvinnas och användas
i produktionen av nya gipsprodukter.

Gyptone® INSTANT
akustisk panel för väggar
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Perforerad Gyptoneskiva
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Lackad aluminium-ram
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Mineralull – 45 mm tjocklek
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Befintlig konstruktion

Akustisk väggpanel – absorptionsvärden
Gyptone väggabsorbenter monterade på stålram samt med 45 mm
mineralull på baksidan.
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Mätningarna uppfyller kraven i ISO 354.
Alla mätningar är utförda på standardskivor försedda med akustikfilt på baksidan och 45 mm mineralull mellan
baksidan och väggen.

Gyptone® INSTANT ljudabsorbent för väggar
är utformad för att enkelt förbättra rumsakustiken i befintliga lokaler
Design och teknisk
information
Produktbeskrivning
Gyptone INSTANT akustikpanel är
en mycket robust och flexibel väggpanellösning för akustisk reglering i
befintliga rum. Panelen är lämplig för
klassrum eller kontor och kommer
att minska efterklangstiden och öka
taluppfattbarheten. Panelen finns i två
storlekar: 600x2400 mm och
600x3600 mm.
Panelen levereras med lackerad ram
samt skivor och kan monteras på
väggen på 20 minuter.
• Mycket enkel och snabb att montera
• Färdig, lackerad ram
• Ingen spackling och ingen målning
• Kan användas i alla befintliga lokaler
för att minska efterklangstiden
• Tålig robust yta – hård och tvättbar
• Dekorativ – skivorna kan målas i
valfri färg
Gyptone plattor för INSTANT kan
målas i valfri färg
Plattorna levereras vitmålade men kan
målas i valfri färg på byggplatsen. Plattorna måste målas med en korthårig
mohairrulle. Skivorna får inte sprutmålas
eftersom detta avsevärt försämrar
ljudabsorptionen.

Gyptone INSTANT väggpanel kan
monteras horisontellt eller vertikalt
De olika monteringsmöjligheterna
ger full frihet att bestämma optimal
placering för det aktuella rummet.
Brand
Alla Gyptoneprodukter är klassificerade som A2-s1, d0.

Horisontellt montage

Formstabilitet
Gyptone-produkter bör inte installeras
och användas i rum där den relativa
fuktigheten överstiger 70 % under
längre tidsperioder.
Rengöring
Beror på vald ytbehandling.
Underhåll
Skivorna kan bytas ut. Ommålning bör
göras med en korthårig roller. Skivorna
får inte sprutmålas.

Vertikalt montage

Produkt

Beskrivning

Artikelnummer

Gyptone INSTANT 600
till akustikpanel

Lackerade aluminiumprofiler till ram,
sidor
(Höjd: 600 mm, 2 st.)

5200601461

Gyptone INSTANT 2400
till akustikpanel

Lackerad aluminiumprofil till ram,
topp/botten inklusive anslutningar
(Längd: 2400 mm, 2 st.)

5200601471

Gyptone INSTANT 3600
till akustikpanel

Lackerad aluminiumprofil till ram,
topp/botten inklusive anslutningar
(Längd: 3600 mm, 2 st.)

5200601472

Gyptone Sixto 60 till INSTANT

Målade, perforerade gipsskivor
600 x 600 mm, 6 st.

5200606104

Gyptone Quattro 20 till INSTANT

Målade, perforerade gipsskivor
600 x 600 mm, 6 st.

5200606103

Gyptone Line 4 till INSTANT

Målade, perforerade gipsskivor
600 x 600 mm, 6 st.

5200606101

Gyptone Point 11 till INSTANT

Målade, perforerade gipsskivor
600 x 600 mm, 6 st.

5200606102

Mineralull (45 mm tjocklek) levereras inte av Gyproc och måste beställas separat.

Gyptone akustiska produkter testas av Dansk Indeklima
Mærkning. Förbrukade akustiktak kan helt återanvändas i
produktionen av nya gipsprodukter.

Mer information finns på
www.gyptone.se
Gyproc AB
Box 153, 746 24 Bålsta
Tlf: +46 171 41 54 00, Fax: +45 171 41 54 50
E-post: order.gyprocse@saint-gobain.com
(order/kundservice)

