
THERMATEX Fresko

       Álmennyezeti lap modern, biológiailag lebontható ásványgyapotból, 

perlitből, agyagból és keményítőből, mely kiemelkedő épületfizakai 

tulajdonságaival bizonyít tűzvédelem és akusztika terén.

RENDSZER C  Látszóbordás szerkezet, kiemelhető lapokkal 

 F   Önhordó rendszer, tartók látszanak vagy  
  rejtettek
 I  Párhuzamos bandraszter rendszer, kereszt- 
  tartók látszanak vagy rejtettek

Méretek  600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 
  További méretek megrendelésre.

Vastagság / Súly  15 mm (kb. 4,5 kg/m²)
  19 mm (kb. 5,7 kg/m²)

Szin  RAL 9010-hez hasonló, fehér 

Élkiképzés  SK, VT 15/24, AW/SK, GN/SK

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Éghetőségi osztály  A2-s1,d0 az EN 13501-1

Tűzvédelmi osztály  F30-F120 a DIN 4102 2. része szerint (vizsgálati jegyzőkönyv alapján)

Hangelnyelés  EN ISO 354
  αw = 0,60(H) az DIN EN ISO 11654 szerint
  NRC = 0,60 az ASTM C 423 szerint

Léghanggátlás  Dn,c,w = 34 dB az EN 20140-9 szerint 
  (15 mm-es lapvastagság, vizsgálati jegyzőkönyv alapján)

Fényvisszaverés  kb. 87 %-ig káprázatmentes a RAL 9010-hez hasonló, 
                                                    fehér szín mellett

Hővezetőképesség  λ = 0,052 - 0,057 W/mK a DIN 52612 szerint

Páratűrő képesség  90%-os relatív páratartalomig

Frekvencia f / Hz
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ÁLMENNYEZETI  RENDSZEREK
Teret  adnak az  ú jdonságoknak

Knauf AMF Kft.
H-1117 Budapest
Budafoki út 111.
Tel.: +36 1 204 53 50
Fax: +36 1 204 53 51
e-mail: info@amf-almennyezetek.hu
http://www.amf-almennyezetek.hu

A nyomtatásból adódóan a katalógusban szereplő és az eredeti termékek között szín- és minőségbeli különbségek lehetnek. 
A termék kiválasztásának ezért mindig mintalap alapján kell történnie. Minden, az AMF-álmennyezetekre vonatkozó adat és 
műszaki információ, amely ebben a katalógusban, ill. más közleményben jelent meg, laboratóriumi körülmények között mért 
vizsgálati eredményeken alapszik. Az ügyfél felelőssége, hogy ezek az adatok és információk a kívánt specifikus alkalmazási 
területnek megfelelnek-e. 
Minden adat a technika aktuális állásának felel meg. A rendszerre vonatkozó összes vizsgálati bizonyítványt, szakvéleményt 
és szerelési útmutatót figyelembe kell venni! Az adatok az AMF-termékek és rendszerelemek használatát feltételezik, melyek 
együttes hatását belső és külső vizsgálatok igazolják. Más termékekkel vagy rendszerelemekkel történő kombináció esetén 
ezért mindenféle szavatosság és felelősség kizárt. Továbbá figyelembe kell venni, hogy különböző gyártói jelöléssel ellátott 
(gyártási idő, gyártási szám) termékeket együtt nem szabad beépíteni. Az előzetes tájékoztatás nélküli műszaki változtatások 
jogát fenntartjuk. Érvényesség az általános eladási, szállítási és fizetési feltételeink szerint. A katalógus új kiadással hatályát 
veszti! Tévedések és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.
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