
Schokbestendigheid
Acoustichoc® en Impact systemen

Keuze uit
7 kleuren

Een
aangepast

aanbod voor
elk lokaal

Een nieuwe
paneelafmeting

van 600 x 600 mm

Een
verhoogde

geluidsabsorptie
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x 36

DE BALTEST

Voorwaarde voor het bekomen van de klasse: "De weerstand, de functie en de veiligheid van het
verlaagd plafond mogen geen negatieve effecten hebben ondervonden, en het uitzicht van het plafond
mag niet merkbaar veranderd zijn".

TESTPROTOCOL

36 lanceringen van een handbal met behulp van een kanon:

• 12 keer verticaal

• 12 keer onder een hoek van 60° vanuit twee loodrecht op elkaar staande richtingen

De norm EN 13964 - bijlage D

De norm definieert 3 schokbestendigheidsklassen:

Klassen Bestendigheid tegen een impact van Gelijk aan

1A 16,5 m/s 60 Km/u

2A 8 m/s 30 Km/u

3A 4 m/s 15 Km/u

De schokbestendigheid en de geluidsabsorptie zijn van essentieel belang in
educatieve en sportieve omgevingen. Ze bevorderen de concentratie en
garanderen het comfort en de veiligheid van iedereen.

Om te beantwoorden aan deze vereisten heeft Eurocoustic de
systemen «Impact 15» en «Impact 30» ontwikkeld conform de norm
EN 13964 - bijlage D. Deze systemen combineren Acoustichoc®

panelen, clips die het oplichten van de panelen verhinderen en
kruiskoppelingen, hierdoor garanderen we de esthetische
integriteit en het behoud van het plafond.

• Impact 15 voor matige schokken: ateliers, speelzalen,
kleedkamers, sanitair, fitnesszalen, danszalen, crèches…

• Impact 30 voor zware schokken, type balsporten:
turnzalen, schaatsbanen…

Acoustichoc® panelen op zich, zijn perfect geschikt voor plafonds
die minder schokbestendigheid vereisen, of waarvoor een
verhoogde onderhoudsfrequentie vereist is. Het aanbod wordt
aangevuld met een tegel met kleinere afmetingen (600 x 600 mm)
voor kleinere oppervlakken zoals in klaslokalen of gangen.

Schokbestendigheid voor
scholen en

tzalen…

Baltestbestendigheid
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IN EEN SP

Acoustichoc

• Turnzaal en
(handbal, tennis, volleybal, basketbal, voetbal…)

• Schaatsbaan (ijshock

Acoustichoc® plafond

• Klaslokaal

• Gangen

• Kleedkamer

• Werkplaats

• Sanitair

• Rustruimte - speelzaal

• Ontwaakzaal

• Crèche

Acoustichoc® plafond Impact 15

IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING

Een aangepast
aanbod voor elk lokaal

4 eurocoustic
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Acoustichoc®

plafond Impact 15

• Kleedkamer

• Sanitair

• Danszaal

• Fitnesszaal

IN EEN SPORTIEVE OMGEVING

Acoustichoc® plafond Impact 30

• Turnzaal en sportcomplex
(handbal, tennis, volleybal, basketbal, voetbal…)

• Schaatsbaan (ijshockey)

Acoustichoc® plafond

• Circulatie

5eurocoustic
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600 x 600 x 25 mm

1200 x 600 x 40 mm

1500 x 1000 x 50 mm

IMPACT

IMPACT

VOOR GEMA
SCHOKK
Ateliers, speelzale
fitnesszalen…

Bestand tegen meer dan 36 lanceringen van een har
met een snelheid van 15 km/u

Bestand tegen meer dan 36 lanceringen van een har
met een snelheid van 30 km/u

Turnzalen, sportcomplexen, schaatsbanen…

VOOR ZW
SCHOKK

Prestatie volgens de baltestmethode gecertificeer
het laboratorium MFP

Prestatie volgens de baltestmethode gecertificeer
het laboratorium MFP

KEUZE UIT 7 KLEUREN

Wit Geel Grijs Groen Zwart

IMPACT

15

IMPACT

30

IMPACT

30

De Impact systemen

• T24-hoofdprofielen, geplaatst om de 1200 mm
• Loodrecht, om de 600 mm, tussenprofielen van

1200 mm
• Tussenprofielen van 600 mm voor het afsluiten

van modules van 600 mm

Hanger draadstang

4 kruiskoppelingen per m²

Standaard profiel

6 Euroclips per m²

• T24-hoofdprofielen, geplaatst om de 1200 mm
• Loodrecht, om de 600 mm, tussenprofiel van 1200 mm

3 kruiskoppelingen per m²

Standaard profiel

5 Euroclips per m²

• T24-of T35-hoofdprofielen, geplaatst om de 1500 mm
• Loodrecht, om de 1000 mm, tussenprofielen van 1500 mm

1 kruiskoppeling per m²

Standaard profiel

2 Euroclips per m²

Acoustichoc® plafond

Acoustichoc® plafond

Acoustichoc® plafond
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KRUISKOPPELINGEN

VOOR PANELEN MET EEN DIKTE VAN
25 TOT 50 mm

EUROCLIPS

IMPACT 15

IMPACT 30

VOOR GEMATIGDE
SCHOKKEN
Ateliers, speelzalen, crèches, kleedkamers, sanitair,
fi tnesszalen…

Bestand tegen meer dan 36 lanceringen van een harde bal
met een snelheid van 15 km/u

Bestand tegen meer dan 36 lanceringen van een harde bal
met een snelheid van 30 km/u

Turnzalen, sportcomplexen, schaatsbanen…

15
K
m

/u

30
K
m

/u

VOOR ZWARE
SCHOKKEN

1200 x 600 x 40 mm
of

1500 x 1000 x 50 mm

Prestatie volgens de baltestmethode gecertifi ceerd door
het laboratorium MFPA Leipzig GmbH, Duitsland

600 x 600 x 25 mm
Prestatie volgens de baltestmethode gecertifi ceerd door

het laboratorium MFPA Leipzig GmbH, Duitsland

x 36

x 36

Klasse 3A

Klasse 2A

Groen Beige Blauw

3 AFMETINGEN NAAR
KEUZE
7 KLEUREN

Panelen bekleed met
een glasvezelversterkt
vlies.

ACOUSTICHOC® PANEEL

Zwart

SAMENSTELLING VAN EEN SYSTEEM

 1200 mm
van

elen van 600 mm voor het afsluiten

STANDAARD PROFIEL

T24/T35

32 of 38 mm

5 tot
13 mm

24 of 35 mm

5 tot
8 mm

7eurocoustic
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Acoustichoc® is een vormvast, zelfdragend rotswolpaneel met hoge densiteit. De zichtzijde is voorzien van een
glasvezelversterkt vlies in wit of 7 kleuren, en de rugzijde van een naturel glasvlies. De productiemethode, in combinatie
met het uitzicht met versterkt oppervlak, garandeert het paneel een perfecte mechanische stabiliteit doorheen de tijd.

Afmetingen

Geluidsabsorptie

Brandreactie

Luchtvochtigheid

Thermische
isolatie

Verpakking

Dankzij een verhoogde absorptie verzekert
Acoustichoc® een gedempte geluidsweerkaat-
sing, zorgt het voor een betere verstaanbaarheid
en garandeert het een akoestisch comfort.

De Acoustichoc® panelen zijn 100 % vlak, ongeacht de luchtvochtigheid.

Alle Eurocoustic-colli’s zijn beschermd met een krimpfolie, de pallets zelf zijn voorzien van een opschrift

en moeten overdekt worden opgeslagen.

Wit : 73 %

Lengte

Breedte

Dikte

600 mm

600 mm

25 mm

1200 mm

600 mm

25/40 mm

1500 mm

1000 mm

50 mm

25 mm

R = 0,71 m2 K/W

40 mm

R = 1,14 m2 K/W

50 mm

R = 1,43 m2 K/W

NIEUW

www.eurocoustic.com

Saint-Gobain Eurocoustic
7, place de Saverne
92415 Courbevoie Cedex
Frankrijk
Tel.: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

Niet-contractueel document, ter informatie. Eurocoustic behoudt zich het recht
voor om de kenmerken te wijzigen.

     04/2012

Acoustichoc® Paneel

Samenstelling van de systemen

Kruiskoppelingen

Euroclip

Stuks/pak

100

100

0
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0,2
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25 mm αw = 0,95: klasse A

40 mm αw = 1: klasse A

50 mm αw = 1: klasse A

Afmetingen

600 x 600 x 25 mm

1200 x 600 x 25 mm

1200 x 600 x 40 mm

1500 x 1000 x 50 mm

m2

/colli

7.2

7.2

7.2

6.0

Panelen
/pak

20

10

10

4

Pakken
/pallet

18

18

12

8

Lichtreflectie

NBN 713-020 voor 25 en 40 mm.
(Voor meer inlichtingen over de prestaties gelieve ons te contacteren).

Brandstabiliteit/
Brandweerstand

De Acoustichoc® panelen voldoen aan volgende klasse :

Wit : A2s1d0

Kleur : A1
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