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Deze catalogus vervangt alle voorgaande catalogi. Deze catalogus wordt verstrekt ter informatie, en het bedrĳf Saint-Gobain 
Eurocoustic behoudt zich het recht voor om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wĳzigen. Saint-Gobain Euro-
coustic kan niet garanderen dat de informatie volledig is en dat deze geen feitelĳke onjuistheden bevat. Als de producten en 
systemen die in deze catalogus worden gepresenteerd, niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de re-
gels die worden voorgeschreven in dit document, de Franse technische standaarddocumenten en de technische adviezen, en 
overeenkomstig de geldende normen en regels van goed vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier 
aansprakelĳk worden gesteld. In deze catalogus worden alleen toepassingsvoorbeelden gepresenteerd en de catalogus komt 
niet in de plaats van technische standaarddocumenten, technische adviezen, geldende normen en regels van goed vakman-
schap. De resultaten van de testrapporten en de classificatieverslagen in deze catalogus zĳn verkregen in gestandaardiseerde 
testomstandigheden. Deze catalogus bevat verwĳzingen naar merken en octrooien die door industriële-eigendomsrechten 
zĳn beschermd. Elk van de elementen waaruit deze catalogus bestaat (zoals teksten, foto's, a�eeldingen, illustraties en 
schema's) wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zĳn niet bindend; evenzo kunnen 
de schema's niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze catalogus, geheel of 
gedeeltelĳk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzĳ hiervoor vooraf schriftelĳk toestemming is 
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Deze brochure annuleert en vervangt de voorgaande brochure. Deze brochure wordt verstrekt ter informatie, en het bedrĳf Saint-Gobain 
Eurocoustic behoudt zich het recht voor om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wĳzigen. Saint-Gobain Eurocoustic kan 
niet garanderen dat de informatie volledig is en dat deze geen feitelĳke fouten bevat. Als de producten en systemen die in deze brochure 
worden gepresenteerd, niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de regels die worden voorgeschreven in dit 
document, de Franse technische standaarddocumenten en de technische adviezen, en overeenkomstig de geldende normen en regels 
van goed vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier aansprakelĳk worden gesteld. In deze brochure worden 
enkel toepassingsvoorbeelden gepresenteerd en de brochure komt niet in de plaats van technische standaarddocumenten, technische 
adviezen, geldende normen en regels van goed vakmanschap. De resultaten van de testrapporten en de classi�catieverslagen in deze 
brochure zĳn verkregen in gestandaardiseerde testomstandigheden. Deze brochure bevat verwĳzingen naar merken en octrooien 
die door industriële-eigendomsrechten zĳn beschermd. Elk van de elementen waaruit deze brochure bestaat (zoals teksten, foto’s, 
a�eeldingen, illustraties en schema’s) wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zĳn niet bindend; 
evenzo kunnen de schema’s niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze brochure, geheel of 
gedeeltelĳk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzĳ hiervoor vooraf schriftelĳk toestemming is verleend door 
Saint-Gobain Eurocoustic. Reproductie en verkoop verboden. Niet-bindend document. Niet op de openbare weg gooien.
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EUROCOUSTIC OPLOSSINGEN

BIOSCOPEN 
&�THEATERZALEN

  AANGEPAST EN
VOLLEDIG AANBOD

•  AKOESTISCHE PANELEN
TONGA® - ACOUSTISHED®

•  AANVULLENDE ISOLATIE 
PROTISOL® - EUROLENE®

•  QUICK-LOCK®-PROFIELEN 
ULTRAMAT ZWART

•  PLP-SYSTEEM

•  ACCESSOIRES VOOR 
WANDMONTAGE

   Beheersing van 
de akoestiek 

   Esthetiek en 
discretie van het 
plafond 

   Visueel comfort

DE + VAN ONS AANBOD
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Nieuw: 
Tonga® Ultra Clean HP

Het plafond 
voor de hygiëne
Binnen de gerenommeerde Tonga®-plafonds is 

het gamma Tonga® Ultra Clean geschikt voor 

ruimtes met zeer hoge eisen op het gebied van 

hygiëne en netheid zoals keukens, grote cafetaria, 

laboratoria...

Dankzij het werk van onze afdeling Onderzoek 

en Ontwikkeling kan het nieuwe plafond Tonga® 

Ultra Clean HP op zes verschillende manieren 

worden gereinigd. Deze reinigingsmethoden 

werden door een onafhankelijk laboratorium 

getest. Ideaal voor zones die met een hogedruk-

reiniger moeten worden schoongemaakt en in-

tensieve zorg en het gebruik van reinigingsmid-

delen behoeven. 

Het Tonga® Ultra Clean HP-plafond biedt de 

eindgebruiker ook akoestisch (αw= 1) en visueel 

comfort (lichtweerkaatsingscoëfficiënt van het 

witte vlies van meer dan 84 %).

Ingedeeld als ISO 4 voor de deeltjesemissie in 

de lucht graad 0 voor schimmelvorming biedt 

het gamma Tonga® Ultra Clean HP uitstekende 

prestaties op het gebied van brandbescherming 

(brandgedrag en brandbestendigheid).

Ontdek nu het nieuwe gamma Tonga® Ultra 

Clean HP (te vinden op pagina 68).
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Keukens

Vochtige ruimtes

Laboratorium
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Tonga® Ultra Clean HP:  
prestaties en een ruime keuze 

MEER NETHEID

MEER VEILIGHEID

• Schonere plafonds voor een groter onderhoudsgemak. 
-  Zes reinigingsmethoden die door een onafhankelijk laboratorium getest werden

- Een grotere manipulatieweerstand dankzij zijn steenwolpaneel met hoge dichtheid en zijn gemakkelijk te 
reinigen Boreal afwerking. 

Pers-
lucht

Vochtige
spons

Vochtige spons
+ detergent

Droge stoom
+ droge doek

Vochtige stoom
+ droge doek

(1) Zie referentietestrapport.  (2)  Zie klassementsrapport.   * Volgens methode A.   ** Lichtweerkaatsing van het witte vlies.

TONGA® ULTRA CLEAN HP

Reactie bij brand

Brandbestendigheid
met QUICK-LOCK®-profielen

• BRANDBEVEILIGING

• COMFORT

• LUCHTZUIVERHEID

Stofzuiverheid van de lucht

Weerstand tegen 
schimmelvorming

Vochtbestendigheid

Akoestiek

Lichtreflectie

ISO 4

                      Graad 0*
Geen schimmelvorming

100% vlak

> 84%**

 REI 30(1)         SF 30(2)

A2-s1, d0

αw = 1 

A1

ISO 4

Graad 0
Geen schimmelvorming

100% vlak

> 89%

 REI 30(1)         SF 30(2)

αw = 1 voor de kant A en 
 αw = 0,90 voor de kant E

TONGA® ULTRA CLEAN

FOCUS OP DE BOREAL-AFWERKING VAN DE TONGA® ULTRA CLEAN

BOREAL-AFWERKING, 
DE PERFECTE COMBINATIE VAN 
HELDERHEID EN NETHEID

n   Een helder wit met een verzorgde en unieke uitstraling.

n    De Boreal-afwerking bezorgt de Tonga® Ultra Clean-pla-
fonds een gladde en verfijnde uitstraling.

n    De hoge lichtweerkaatsing draagt bij aan het visuele 
comfort van de gebruikers en bevordert hun welzijnsge-
voel, terwijl het energieverbruik wordt verminderd.

n    Een oppervlak dat voldoet aan de eisen op het gebied 
van netheid en hygiëne.

n    Het gladde oppervlak kan gemakkelijk worden gereinigd, 
omdat de ophoping van stof en onzuiverheden niet mo-
gelijk is en omdat het minder snel vuil wordt.

n    Door hun samenstelling zijn verschillende reinigings-
technieken geschikt: met een vochtige spons met of 
zonder reinigingsmiddelen, met perslucht of met droge 
of natte stoom.

Ge
ce

rti
ficeerd door het voor natuurgeschiede
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TONGA® ULTRA CLEAN & ULTRA CLEAN HP

Kleur:
Wit

Afwerking:
Boreal

DE KEUZE

KLEUREN, DECORS EN AFWERKINGEN

TONGA® ULTRA CLEAN TONGA® ULTRA CLEAN HP

Afmetingen:
Dikte (mm) 22 40 20 22

Modules (mm) 600 x 600
1200 x 600

600 x 600
1200 x 600

600 x 600
1200 x 600

1200 x 1200
600 x 600

1200 x 600

Kleur Wit Wit Wit Wit

Afwerking
Boreal Boreal Boreal

Geverfde kant

• Op aanvraag leverbaar met geverfde kant om de afgesneden zijkanten te schilderen.

Kant A Kant AKant E

BEKIJK DE VIDEO OVER 
TONGA® ULTRA CLEAN OP

OF

Blijf verbonden met 
TONGA® ULTRA CLEAN
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 'Plafond Designer'  
De realiteit binnen handbereik!

Ontdek de nieuwe applicatie van Eurocoustic 'Plafond Designer'. 
Bekijk in real time uw toekomstige plafond. 'Plafond Designer' is beschikbaar in 5 talen: Frans, 

Engels, Nederlands, Italiaans en Chinees.  

Als de eerste aanvullende-realiteitsapp voor plafonds biedt 
Plafond Designer een echte immersieve ervaring: super-
positie van fictieve, virtuele elementen op de bestaande 
werkelijkheid.

Beeld u uw plafond in door te kiezen uit een selectie van 
producten van steenwol of metaal.

Het principe is heel eenvoudig: 

n Maak een foto van de ruimte
n  Individualisering van de ruimte in realtime dankzij een 

brede keuze aan producten, maten, kleuren en decors
n  Ontvangst van een e-mail met het resultaat ervoor/erna 

en de benodigde technische en kwantitatieve elementen

Deze app is een zeer nuttig hulpmiddel bij het kiezen van 
de plafondoplossingen die voor u geschikt zijn en geeft 
u de kans om het resultaat op voorhand te bekijken!

>  Beschikbaar in de App Store





Steenwol, een materiaal
met tal van eigenschappen
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Steenwol gebruiken betekent weloverwogen kiezen voor dit materiaal.  

BESCHIKBAAR EN RECYCLEERBAAR

Onze plafonds worden gemaakt op basis van basalt (vul-
kanisch stollingsgesteente ontstaan uit snel afgekoeld 
magma), een grondstof die zich in overvloed in ons natuur-
lijke milieu bevindt. De steenwol die we gebruiken, is vol-
ledig recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels 
gerecycled. 

GEZOND

De steenwol van Saint-Gobain Eurocoustic is gemaakt 
van niet-geklasseerde vezels en is gecertificeerd door 
de EUCEB (European Certification Board of Wool pro-
ducts – Europese Certificatiecommissie voor Minerale 
wolindustrie www.euceb.org). De producten zijn ge-
maakt met vezels die voldoen aan Nota Q van de Euro-
pese Richtlijn 97/69/EG en de Europese Verordening 
1272/2008. De EUCEB garandeert dat de vrijstellings-
tests uitgevoerd zijn met inachtneming van de Europese 
protocollen, dat de industriële fabrikanten controlepro-

cedures hebben ingevoerd tijdens de productie 
van de producten en dat externe instanties de 
resultaten controleren en goedkeuren.

THERMISCHE ISOLATIE

Een goede thermische isolatie zorgt voor een stabiele 
binnentemperatuur van de gebouwen, ongeacht de bui-
tentemperatuur. Deze isolatie is dus noodzakelijk en 
draagt bij aan een betere levenskwaliteit voor de bewo-
ners en een zuiniger energieverbruik, wat ook bijdraagt 
aan het behoud van het milieu. Van nature biedt steenwol 
een uitstekende thermische isolatie dankzij zijn warm-
tegeleidingscoëfficiënt die gelegen is tussen 0,033 en 
0,040 watt per meter-Kelvin (W/m.K). Steenwol wordt 
gebruikt in gebouwen met de beste energieprestaties.

Onze Acoustished®-producten A 40 en A 80, 
Acoustished® CV A 40 en A 80 en Tonga® Therm 
A 80 zijn gecertificeerd door ACERMI (vereniging-

voor de certificering van isolerende materialen). Deze 
certificering garandeert de thermische prestaties van 

onze producten door het verstrekken van betrouwbare 
en gecontroleerde informatie. Hiermee wordt voldaan aan 
de huidige eisen op het gebied van thermische reglemen-
tering (RT2012), waardoor onze klanten kunnen profiteren 
van de fiscale aftrek voor thermische isolatie. Raadpleeg 
onze gegevensbladen voor meer informatie. Onze ACER-
MI-certificaten zijn ook beschikbaar op: 
www.acermi.com/isolants-certifies/.

AKOESTIEK

De structuur van steenwol maakt het mogelijk om lawaai 
te dempen, in het bijzonder lawaai in de lucht (zie pagina 
16 tot en met 21).

VORMVAST BIJ HOGE 
VOCHTIGHEIDSGRAAD

De steenwol die door Eurocoustic wordt geproduceerd, is 
van nature niet-vochtabsorberend. Dit betekent dat de wol 
bestand is tegen water en vochtigheid. De wol absorbeert 
geen water en blijft volkomen vlak en vormvast bij een hoge 
vochtigheidsgraad.

VEILIG

Steenwol van Eurocoustic biedt de beste passieve brand-
beveiliging: steenwol ontvlamt niet snel en verspreidt de 
vlammen niet. Door deze eigenschappen is het een on-
brandbaar materiaal dat bestand is tegen een hitte van 
meer van 1000 °C en dat geen giftige rook uitstoot. Steen-
wol wordt zeer vaak gebruikt voor de brandbescherming 
van gebouwen.
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Saint-Gobain Eurocoustic: 
een verantwoorde speler

CERTIFICERINGEN

ISO 9001: 2008-certificering 'Kwaliteitsmanagementsys-
temen'.

Saint-Gobain Eurocoustic levert producten die voldoen aan 
de wettelijke en reglementaire eisen. De norm voor kwali-
teitsmanagementsystemen streeft naar het verhogen van 
de klanttevredenheid door een efficiënte toepassing van 
het systeem en de garantie van de conformiteit van onze 
producten. 

ISO 14001: 2004-certificering 'Milieuvriendelijke manage-
mentsystemen'.

Deze certificering geeft de wil van het bedrijf aan om een 
organisatie op touw te zetten die het mogelijk maakt om 
de gevolgen van zijn activiteiten, producten of diensten 
voor het milieu voortdurend te verbeteren. Naast de nale-
ving van de wetten en de milieueisen hebben onze acties 
voornamelijk betrekking op afvalbeheer (verminderen van 
de hoeveelheid, terugwinning en recycling) en verlaging 
van het energieverbruik.

Onze resultaten van de afgelopen jaren 
worden geïllustreerd door:

n Energie: verbruik/ton = -30 %
n Waterverbruik = -40 %
n Hoeveelheid geproduceerd afval = -50 %

ISO 50001: 2011-certificering 'Energiemanagementsyste-
men'.

Saint-Gobain Eurocoustic voldoet aan specifieke eisen voor 
het ontwerpen, invoeren, onderhouden en verbeteren van 
ons energiemanagementsysteem. We begeleiden onze klan-
ten bij het ontwikkelen van een systematische aanpak voor 
het verbeteren van hun energieprestaties met betrekking tot 
efficiëntie, gebruik en verbruik.
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CE-MARKERING

In Europa is sinds 1 juli 2007 de CE-markering voor systeem-
plafonds:

n een vrijbrief voor vrij verkeer binnen de Europese Unie,

n een verplichting tot conformiteit met de eisen van de 
norm NF EN 13964 (norm voor systeemplafonds met spe-
cificatie van eisen en testmethoden).

In Europa moet er sinds 1 juli 2013 voor bouwproducten die 
onder een geharmoniseerde norm vallen of waarvoor een 
Europese technische beoordeling is afgegeven, verplicht een 
prestatieverklaring worden opgesteld. De prestatieverklarin-
gen van de Saint-Gobain Eurocoustic-producten kunnen wor-
den gedownload via de rubriek 'Advies & documentatie' van 
onze website www.eurocoustic.be - www.eurocoustic.nl 
en hun nummer staat vermeld op alle productbladen en op de 
verpakkingen.

LEVENSCYCLUSANALYSE VAN DE 
PRODUCTEN

De levenscyclusanalyse van de producten is bedoeld om 
de gevolgen van een product voor de natuurlijke hulp-
bronnen en het milieu te berekenen gedurende de gehe-
le levenscyclus van het product.

Deze methode is gebaseerd op alle fasen van de levensduur 
van het product: van de winning van de grondstoffen tot 
het einde van de levensduur en het hergebruik van het afval 
dat het product voortbrengt.

We hebben de gevolgen voor het milieu en de gezondheid 
van onze producten geanalyseerd op basis van de levens-
cyclusanalyse overeenkomstig de normenreeks ISO 14040.

De resultaten van elk van onze producten staan op de fiches 
met milieu- en gezondheidsgegevens (FDE&S) vermeld, over-
eenkomstig de norm EN 15804. Deze kunnen worden ge-
download op www.inies.fr.

Op het gebied van isolatie kan met de steenwol van Saint-Go-
bain Eurocoustic meer energie worden bespaard dan er nodig 
is voor de productie, het transport en de verwijdering ervan. 
Deze besparing resulteert in een aanzienlijke vermindering van 
de CO2-uitstoot, die verantwoordelijk is voor 
82 % van de totale uitstoot van broeikasgassen. 

Saint-Gobain Eurocoustic is lid van de werk-
groep 'laten we de aarde isoleren tegen CO2'.

www.isolonslaterre.org

>  Alle Eurocoustic-plafonds op basis van 
steenwol worden geproduceerd in onze 
vestiging in Genouillac (Frankrijk).
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Splendida porro occuliNF HQETM: Hoge milieukwaliteit

DOELSTELLINGEN I.V.M. 
MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN

DOELSTELLING 2: Geïntegreerde keuze van bouwproducten, 
-systemen en -processen
De Eurocoustic-plafonds kunnen eenvoudig gedemonteerd 
worden.

DOELSTELLING 3: Projecten met geringe overlast
De Eurocoustic-plafondplaten kunnen eenvoudig en zonder 
geluidsoverlast of stof worden verwerkt.

MILIEUBEHEERSDOELSTELLINGEN

DOELSTELLING 7: Beheer van het onderhoud
De Eurocoustic-plafonds vragen erg weinig onderhoud.

DOELSTELLINGEN INZAKE COMFORT

DOELSTELLING 9: Akoestisch comfort
Het Eurocoustic-gamma draagt bij tot akoestische correc-
tie (verstaanbaarheid, geluidssterkte, luistercomfort).

DOELSTELLING 10: Visueel comfort
De Eurocoustic-plafonds verbeteren de natuurlijke verlich-
tingsomstandigheden, versterken de perceptie van kleuren 
en hebben een positieve invloed op de gezondheid van de 
bewoners.

DOELSTELLINGEN INZAKE 
GEZONDHEID

DOELSTELLING 12: Gezondheidskwaliteit van de 
ruimtes
De Eurocoustic-plafonds van steenwol zijn gefabriceerd 
met vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kanker-
verwekkend (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd 
door Europese Verordening 790/2009).

>  De informatiefiches met milieu-en gezon-
dheidgegevens (FDES) zijn beschikbaar op 
www.inies.fr

De Tonga®-plafonds van Saint-Gobain Eurocoustic dragen bij aan 7 van de 14 doelstellingen van 
de NF HQETM-aanpak en meer in het bijzonder aan de:
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Wat is belangrijker dan de lucht die wij inademen?

VOOR EEN GEZONDERE LUCHT

We brengen het grootste deel van onze tijd binnen door. 

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft een directe 
invloed op de levenskwaliteit en de gezondheid van de be-
woners, vooral bij risicogroepen zoals kinderen en ouderen.

Een gezonde lucht voorkomt de ontwikkeling van chroni-
sche ziekten.

Om de kwaliteit van de binnenlucht te kunnen controleren 
moeten bouw- en decoratieproducten in Frankrijk voorzien 
zijn van een etiket waarop op een eenvoudige en leesbare 
manier hun uitstootniveau van vluchtige organische stoffen 
(VOS) staat vermeld. 

Het uitstootniveau van het product 
wordt aangegeven door een klasse, 
gaande van A+ (zeer lage uitstoot) tot 
C (hoge uitstoot), volgens het principe 

dat al wordt gebruikt voor huishoudelijke apparaten of 
voertuigen.

De Eurocoustic-producten zijn geëtiketteerd conform de 
wettelijke Franse voorschriften betreffende de binnenlucht-
kwaliteit (decreet van 23 maart 2011 en decreet van 19 april 
2011 gewijzigd door het decreet van 20 februari 2012). 

De emissietests worden uitgevoerd volgens de normen ISO 
16000-9 (emissietestruimte) met een analyse van de for-
maldehyde ISO 16000-3 en de VOS (Vluchtige Organische 
Stoffen) ISO 16000-6.

Om te voldoen aan de eisen van de norm EN 13964 bijlage 
E zijn de Eurocoustic-plafonds getest volgens EN 717 - 1 & 2. 
Ze behaalden de klasse E 1 (best mogelijke klasse voor de 
formaldehyde-emissie).

Het gamma Acoustished® CV behaalde het 
Excell Zone Verte-label voor de binnen-
luchtkwaliteit. Dit label controleert niet 

alleen de VOS-uitstoot (Vluchtige Organi-
sche Stoffen), maar ook die van andere verontreinigende 
stoffen (pesticiden, ftalaten, bisfenol A...) om te anticiperen 
op toekomstige regelgeving. Het gamma Acoustished® CV 
kan daarom worden gebruikt in veeleisende ruimtes voor 
landbouw en wijnbouw.
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Akoestiek: wetenschap 
in dienst van het comfort

Vertrouwelijkheid, verstaanbaarheid van de gesprekken, luisterkwaliteit, … al deze voordelen 
vloeien voort uit een goede dosering tussen geluidsabsorptie en zwakkere laterale 

geluidsoverdracht.  
Op basis van uw behoeften en de in te richten ruimte vindt u in het Eurocoustic-gamma een 

oplossing die geschikt is voor uw projecten.

GELUID

Akoestiek is de wetenschap van klanken, hun uitzending, 
hun verspreiding en hun ontvangst. Bij uitbreiding is het 
ook het geheel van technieken die erop gericht zijn de kwa-
liteit van de verspreiding van geluid in alle ruimtes te ver-
beteren. 

Geluid is een trillingsverschijnsel dat gekenmerkt wordt 
door een frequentie (hoog of laag) en een niveau (sterk of 
zwak).

FREQUENTIE

De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Dat is het 
aantal trillingen per seconde. Zo wordt een onderscheid 
gemaakt tussen lage, gemiddelde en hoge klanken. 
Het menselijke oor kan geluiden met een frequentie tussen 
20 en 20 000 Hz waarnemen.

GELUIDSNIVEAU (DECIBEL dB)             

Decibel is een logaritmische maat voor de sterkte van het 
geluid.

1 radio  60 dB

2 radio’s 63 dB

4 radio’s 66 dB

10 000 radio’s 100 dB

De frequentie wordt uitgedrukt in het aantal trillingen 
per seconde.

LAAG GEMIDDELD HOOG

Type geluid dB Subjectieve 
gewaarwording

120 Pijngrens

Zeer pijnlijk100

Hinderlijk90

Zeer kalm30

Gewaarwor-
dingsgrens0

Normaal70

Kalm50
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NAGALMTIJD

De nagalmtijd is een fysiek criterium dat de akoestische kwaliteit 
van een ruimte definieert. De nagalmtijd is de tijd die het geluid 
er over doet om te verminderen tot 60dB na het stoppen van de 
geluidsbron.  Deze hangt af van meerdere factoren: grootte en 
inrichting van de ruimte, hoeveelheid, kwaliteit en grootte van 
de gebruikte materialen voor geluidsabsorptie.

AKOESTISCHE CORRECTIE VOOR MEER COMFORT

Akoestische correctie heeft als doel de akoestische kwaliteit van de ruimte aan te passen aan het gebruik ervan. Hierdoor 
kan de akoestiek van een ruimte (klaslokaal, conferentiezaal...) worden verbeterd  om deze comfortabel te maken of om het 
geluidsniveau van een luidruchtige ruimte draaglijk te maken. 

>  Het akoestische gedrag van een ruimte wordt onder 
andere gekenmerkt door de nagalmtijd. Deze wordt 
uitgedrukt in seconden en hangt af van het volume 
en de inrichting van de ruimte. Door gebruik van 
materialen met een hoge geluidsabsorptie kan een 
ruimte akoestisch verbeterd worden. 

>  Indien weinig rekening wordt gehouden met 
de geluidsabsorptie van materialen, kan er 
een versterkend effect optreden en kan de 
geluidskwaliteit verslechteren, met name voor 
ruimtes zoals bioscoopzalen.

> Zonder akoestische > Met akoestische correctie

van tot

Decibel dB

Gemiddelde
geluidsdruk
in de ruimte

60 dB

60
 d

B

Nagalmtijd 
Achtergrondgeluid

Tijd

Moment waarop het 
geluidsniveau tot 60 dB is gedaald

Stopzetting 
van het geluid 

Stopzetting 
van het geluid 

Hoog 
geluidsniveau

Nagalmtijd (lang)

dB

NG Tijd

Laag geluidsniveau Nagalmtijd (kort)

dB

NG Tijd
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Akoestisch comfort, evenwicht tus-
sen absorptie en isolatie 

EEN HOGE ABSORPTIECOËFFICIËNT

Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt van een materiaal (dicht 
bij 1), hoe meer dit materiaal bijdraagt aan een optimaal 
akoestisch comfort.

n AKOESTISCHE ABSORPTIEKLASSE

αw =   Unieke waarde die de geluidsabsorptie-
 prestaties aangeeft bij frequenties van 
 125 tot 4000 Hz van een materiaal voor 1 m2.

Als αw = 0  Het materiaal weerkaatst alle energie die het  
 ontvangt.

Als αw = 1   Het materiaal absorbeert alle energie die het 
ontvangt.

HET PRINCIPE VAN 
GELUIDSABSORPTIE
 

De systeemplafondgamma's van Eurocoustic absorberen 
lawaai, waardoor resonantiefenomenen worden onderdrukt, 
de geluidskwaliteit van de ruimte wordt beheerst en zo het 
akoestische comfort van de bewoners wordt verbeterd.

De geluidsenergie uitgezonden op de panelen kan men on-
derverdelen in overgedragen energie, reflecterende energie 
en geabsorbeerde energie. 
Volgens het soort panelen van het lokaal is het mogelijk de 
hoeveelheid geabsorbeerde energie te beïnvloeden en dus 
ook de weerkaatste energie.

UITGEZONDEN 
GELUIDSENERGIE

WEERKAATSTE 
GELUIDSENERGIE

GEABSORBEERDE 
GELUIDSENERGIE

OVERGEDRAGEN 
GELUIDSENERGIE

Afhankelijk van het gebruik hebben ruimtes niet dezelfde behoeften op het vlak van akoestische 
correctie. Concertzaal of klaslokaal, landschapskantoor of individueel kantoor, hotelkamer of 

ziekenhuiskamer, het optimale akoestische comfort voor de gebruikers hangt af van de wensen: 
verbetering van de verstaanbaarheid van gesprekken, verlaging van het geluidsniveau van een 

luidruchtig lokaal, geluidsisolatie tussen de lokalen...

0 min 1 max

  

coëfficiënt  w

A

B

C

D

Evan 0,15 tot 0,25

van 0,30 tot 0,55

van 0,60 tot 0,75

van 0,80 tot 0,85

van 0,90 tot 1

Tonga®-plafond

Dik vasttapijt

Betegeling, faience

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

125 250 500 1,000 2,000 4,000 Hz

Min

Max

LAAG HOOGGEMIDDELD
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...VOOR EEN BEPERKTE NAGALMTIJD.

De nagalmtijd is een fysiek criterium dat de akoestische kwa-
liteit van een ruimte definieert.
Hoe langer de nagalmtijd, hoe storender het “echo”-fenomeen 
en hoe luider de geluiden weerklinken in de ruimte. De ver-
mindering en beheersing van de nagalmtijd is mogelijk door 
materialen te gebruiken met een sterke geluidsabsorptie.

n VOORBEELD:

Berekening van de nagalmtijd voor en na het plaatsen van 
een Tonga® A plafond, volume van de ruimte: 270 m3

... AKOESTISCH COMFORT 
VERZEKERD

Criteria van het akoestisch comfort Absorptieniveau αw Klasse

Maximaal akoestisch comfort, verminderd geluidsniveau, 
optimale nagalmtijd, betere akoestiek

Maximale absorptie 1

A
Verzekerd akoestisch comfort, beheerste nagalmtijd, 

verstaanbaarheid
Versterkte absorptie 0,9 tot 0,95

Aangepast akoestisch comfort, beperkte nagalmtijd Verhoogde absorptie 0,8 tot 0,85 B

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

N
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Gemeten NG voor de behandeling

Gemeten NG na de behandeling

Akoestische absorptiecoëfficiënt van de Tonga® A
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OVERLANGSE GELUIDSISOLATIE

n  DEFINITIE

Overlangse geluidsisolatie is geluidsisolatie tussen twee 
aangrenzende gebieden. Met een modulair systeempla-
fond kan dit soort geluidsisolatie worden verkregen.

De prestatie van de overlangse geluidsisolatie van het pla-
fond wordt uitgedrukt met een unieke waarde: Dn,f,w ge-
meten in het laboratorium, uitgedrukt in dB.

Hoe hoger de Dn,f,w van een plafond, hoe beter de geluids-
isolatie tussen de 2 ruimtes, wat bijdraagt tot meer com-
fort en vertrouwelijkheid.

Voor een goede overlangse geluidsisolatie moet erop wor-
den gelet dat:

•  de verbindingen wand-plafond en wand-vloer goed dicht 
zijn, bijvoorbeeld door de toevoeging in het plenum van 
een Acoustipan®-geluidsschot. Het gebruik van Acousti-
pan®-geluidsschotten in het plenum, ter hoogte van de 
scheiding van de wanden, kan de overlangse geluidsover-
dracht via het plafond beduidend verminderen: voor een 
plafond gemaakt van Tonga®-tegels van 40 mm, Dn, c, w (C 
;CTR) = 28 (-2 ;-6) dB, en voor een plafond gemaakt van 
Tonga®-tegels van 40 mm met Acoustipan®, Dn,c,w (C ;Ctr) 
= 39 (-2 ;-7) dB.

 •  het plafond geen elementen bevat die de prestaties er-
van kunnen aantasten (armaturen, ventilatieroosters, 

Waarden

35 tot 40 dB Men kan de gesprekken horen, maar ze 
zijn weinig verstaanbaar

40 tot 45 dB Men kan de gesprekken horen, maar ze 
zijn onverstaanbaar

45 tot 50 dB De gesprekken zijn niet hoorbaar

PlenumGeluidsschot
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PRODUCTEN
Diktes 

panelen 
(in mm)

α
w

Klasse
αp  

of Aeq per frequentie (Hz) Hoogte van 
plenum 

(mm)125 250 500 1000 2000 4000

Voordelig en performant

Minerval®

12 Kant A 0,90 A 0,20 0,60 0,95 1,00 0,90 1,00 100

15
Kant A 0,95 A 0,40 0,85 0,95 0,85 0,95 1,00 200

Kant E 0,95  A 0,50 0,85 0,95 0,85 0,95 1,00 200

Gewoonweg veelzijdiger

Tonga®

20 Kant E 0,95 A 0,55 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 200

22 Kant A 1,00 A 0,55 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 200

40 Kant A 1,00 A 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 200

Tonga® Therm 77 Kant A 1,00 A 0,70 0,95 1,00 1,05 1,10 1,10 200

Tonga® Ultra Clean

20 Kant E 0,90 A 0,50 0,75 0,85 0,85 1,00 1,00 200

22 Kant A 1,00 A 0,45 0,80 0,90 0,85 1,00 1,00 200

40 Kant A 1,00 A 0,50 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 200

Tonga® Ultra Clean HP 22 Kant A 0,95 A 0,55 0,90 0,95 0,90 1,05 1,10 200

Area® 15 Kant A 0,90 A 0,40 0,80 0,85 0,85 1,00 1,00 200

Ermes® 15 Kant E 0,90 A 0,40 0,80 0,90 0,85 1,00 1,00 200

Specifieke oplossingen
Gezondheid

Clini'Safe®
15 Kant A 0,90 A 0,40 0,80 0,85 0,85 1,00 1,00 200

15 Kant E 0,90 A 0,40 0,80 0,90 0,85 1,00 1,00 200

Schokbestendigheid

Acoustichoc®
22 Kant A 1,00 A 0,50 0,85 0,95 0,90 1,00 1,05 200

40 Kant A 1,00 A 0,55 0,85 0,95 1,00 1,00 1,00 200

Baffels

Eurobaffl e® 1200 x 600 44 Kant A - - 0,50 0,40 0,50 1,10 1,10 1,20 -

Eurobaffl e® 1200 x 300 44 Kant A - - 0,20 0,40 0,60 0,65 0,60 0,55 -

Eurobaffl e® 1200 x 600 80 Kant A - - 0,40 0,45 0,85 1,00 0,95 0,95 -

Geluidsisolatie

Alizé®
40 Kant A 0,55 D 0,50 0,45 0,45 0,60 0,55 0,50 200

80 Kant A 0,60 C 0,50 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 200

Grote volumes/Warme daken

Acoustished®
38 Kant A 1,00 A 0,60 0,95 1,00 1,00 1,10 1,10 200

77 Kant A 1,00 A 0,70 0,95 1,00 1,05 1,10 1,10 200

Grote volumes/Koude daken

Acoustished® CV
40 Kant A 0,55 D 0,50 0,45 0,45 0,60 0,55 0,50 200

80 Kant A 0,60 C 0,50 0,60 0,60 0,60 0,55 0,50 200

Wandpanelen

Acoustiroc®
40 Perforatie 

Constellation 0,80 MH B 0,15 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 0

40 Perforatie Orion 0,85 MH B 0,15 0,45 0,90 1,00 0,95 0,95 0

Aanvullende producten

Protisol®

30 Kant A 0,65 MH C 0,10 0,35 0,80 1,00 1,05 1,10 0

50 (50 kg/m3) Kant A 0,95 A 0,20 0,65 1,00 1,00 0,95 0,95 0

50 (70 kg/m3) Kant A 1,00 A 0,25 0,75 1,05 1,10 1,10 1,15 0

Eurobac® 30 Kant A 1,00 A 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 200

αp: per octaaf
Aeq: equivalent absorberend oppervlak (in m2)
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Brandreactie 

Klassen volgens EN13 501-1 Euroklasse Eisen

Geen enkele bijdrage, zelfs niet in het geval van een volledig 
woekerende brand. Voldoet automatisch aan de lagere klassen.

A1 - - onbrandbaar

Klasse B + geringe bijdrage inzake vlamoverslag en aan de 
branduitbreiding in geval van een hevig woekerende brand. A2

s1 d0 M0

s1
s2
s3

d1(1)

d0
d1 M1

Idem C, met striktere criteria. B
s1
s2
s3

d0
d1(1)

Idem D, met striktere criteria. C
s1(2, 3)

s2(2)

s3(3)

d0
d1(1) M2

Langere periode bestand tegen een kleine vlam. Bestand tegen de 
thermische hitte van een brandend geïsoleerd voorwerp met 
vertraagde en beperkte uitbreiding van de hitte.

D
s1(2)

s2
s3

d0
d1(1)

M3

M4
(niet druipend)

Alle klassen behalve(2) E-d2 en F. M4

(1)  Het prestatieniveau d1 wordt alleen aanvaard voor producten die niet smelten onder de testvoorwaarden.
(2)  Het prestatieniveau s1 verleent vrijstelling van het verstrekken van de informatie voorzien door het gewijzigde decreet van 4 november 1975 inzake 

de reglementering van het gebruik van bepaalde materialen en producten in openbare gebouwen en de instructie van 1 december 1976 die ernaar verwijst.
(3) Van toepassing voor M1 indien niet materieel in de zin van de definitie van bijlage 1.

EUROKLASSE: DE EUROPESE 
BRANDVEILIGHEIDSKLASSEN
 

De CE-markering voor systeemplafonds definieert 
een nieuwe klasse voor de brandreactie van materiaal, over-
eenkomstig de Europese norm NF EN 13501-1: Euroklasse.

Overeenkomstig het decreet van 21 november 2002 be-
treffende de brandreactie van bouw- en inrichtingsproduc-
ten, worden in de onderstaande tabel de Euroklassen weer-
gegeven, op basis van de norm NF EN 13 501-1, van 
toepassing ten aanzien van de M-categorieën die in de 
brandveiligheidsvoorschriften zijn opgenomen.

In de bovenstaande tabel worden de 
verschillende Euroklasse-
brandreactieprestaties vastgelegd, 
gaande van A tot F:

De Eurocoustic-plafonds zijn ingedeeld in 
de hoogste brandreactieklassen: A1 of A2 

De brandreactie van een product is de mate 
waarin het product bijdraagt aan de brand. 
Deze wordt bepaald door 3 elementen:

1. De uitbreiding van de brand  
Kenmerkt de brandbaarheid van een materiaal 
(waarbij A onbrandbaar en F zeer brandbaar is).

2. De rookontwikkeling (s voor smoke) 
 (s1 geen rookontwikkeling en s3 sterke rookontwikkeling).

3.  Het vallen van brandende druppels (d voor droplet), 
waarbij d0 staat voor geen druppels in geval van 
brand en d2 voor een groot aantal druppels.

  > Rookontwikkeling

  > Brandende druppels

Brandreactie: een belangrijk criterium voor de veiligheid van de gebruikers

A B C D E F

s1 s2 s3

d0 d1 d2
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Voordelig en performant

Minerval® A1

Gewoonweg veelzijdiger

Tonga® A1 (wit) - A2-s1, d0 (kleuren en decors)

Tonga® Therm A1 (wit) - A2-s1, d0 (kleuren en decors)

Tonga® Ultra Clean A1

Tonga® Ultra Clean HP A2-s1, d0

Area® A1

Ermes® A1

Specifieke oplossingen

Gezondheid

Clini’Safe® A1

Schokbestendigheid

Acoustichoc® A1 (kleuren) - A2-s1, d0 (wit)

Plafondeilanden & Baffels

Insula® Volgens toegepast paneel

Eurobaffl e® Volgens toegepast paneel

Geluidsisolatie

Alizé® A1

Acoustipan® A2-s1, d0 

Grote volumes/Warme daken

Acoustished® A1 (wit) - A2-s1, d0 (kleuren)

Grote volumes/Koude daken

Acoustished® CV A1

Wandpanelen

Acoustiroc® M1

Aanvullende producten

Eurolene® A1

Protisol® A1

Eurobac® A1
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Brandbestendigheid 

BRANDBESTENDIGHEID
 

Brandvoorschriften: De Eurocoustic-plafonds voldoen 
aan de eisen van artikel CO13 (25 juni 1980) van de 
brandvoorschriften voor openbare gebouwen en meer 
bepaald aan de voorwaarden van de tweede paragraaf 
van artikel CO12 (§1) (zie hieronder).

Het decreet van 22 maart 2004 inzake de brandbesten-
digheid van producten, bouwelementen en bouwwerken 
(Frans Ministerie van Binnenlandse Zaken) specificeert 
het gebruik van de nieuwe Europese klassen in de Franse 
brandvoorschriften.

SF: Brandwerendheid - Mechanische weerstand. De pro-
ducten, bouwelementen en bouwwerken die met het sym-
bool R zijn geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen 
worden gebruikt wanneer brandwerendheid wordt geëist.

 Franse reglementaire eisen Aanvaarde Europese klassen

SF R

PF E* of RE als dragende functie

CF EI* of REI als dragende functie

* met gelijke graden in minuten, uren en fracties van uren

PF: Brandscherm - Afscherming van vlammen en hete gas-
sen, en eventueel de mechanische weerstand. De produc-
ten, bouwelementen en bouwwerken die met het symbool 
E of R.E. zijn geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen 
worden gebruikt wanneer een brandscherm wordt geëist.

CF: Brandbarrière - Afscherming van vlammen en hete 
gassen, de thermische isolatie en eventueel de mecha-
nische weerstand. De producten, bouwelementen en 
bouwwerken die met het symbool E en I of R.E. en I zijn 
geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen worden ge-
bruikt wanneer een brandbarrière wordt geëist. De 
brandbestendigheidsrapporten van voor 1 april 2004 op 
basis van het decreet van augustus 1999 zijn nog 7 jaar 
geldig.

WETSTEKST
 

n ARTIKEL CO 13 - 3
van het decreet van 25 juni 1980, gewijzigd en aangevuld, 
inzake de brandbeveiliging van openbare gebouwen.
Algemene teksten
Bijzondere gevallen van brandbestendigheid van bepaalde 
structurele elementen.
De structurele hoofdelementen van het dak hoeven slechts 
een brandwerendheid van een half uur te hebben als de 
volgende voorwaarden worden vervuld:
-  de instelling bevindt zich op de bovenste verdieping van 

het gebouw of op de begane grond;
- het dak is niet toegankelijk voor het publiek;
-  er is geen risico dat het verwoeste dak een kettingreac-

tie veroorzaakt bij instorten.
Deze elementen hoeven echter aan geen enkele brandwe-
rendheidseis te voldoen indien gelijktijdig:
- de voorwaarden van de bovenstaande eis worden gerea-
liseerd;
-  de gebruikte materialen niet brandbaar zijn, in gelami-

neerd of massief hout of in gelijkwaardige materialen 
erkend door het C.E.C.M.I;

-  de structuur van het dak zichtbaar is vanaf de vloer van de 
ruimte op de bovenste verdieping of wordt bewaakt door 
een automatisch detectiesysteem of wordt beschermd door 
een vast sprinklersysteem in overeenstemming met de Fran-
se normen of is geïsoleerd met een brandscherm dat een 
brandwerendheid van een half uur verzekert en dat voldoet 
aan de voorwaarden van de tweede paragraaf van artikel 
CO 12 - 1.

 Brandbestendige Eurocoustic-plafonds

Hoeveelheid ml/m2 Module 600 x 600
Asafstand hoofdprofiel 

Hoofdprofiel 0,84

Dwarsprofiel 1200 mm 1,67

Dwarsprofiel 600 mm 0,84

Ophangingen u/m2 om de 900 
mm
of

1
of
0,7

Clips 5,6

De brandbestendigheid wordt gedefinieerd als de tijd waarin bouwelementen de rol kunnen 
blijven uitvoeren waarvoor ze bedoeld zijn ondanks de werking van het vuur.
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n ARTIKEL CO 12 - 1
-  Bij de berekening van de brandbestendigheid van de aan-

grenzende verdiepingen mogen de systeemplafonds worden 
opgenomen wanneer de volgende voorwaarden gelijktijdig 
worden vervuld:

-  Ze scheiden plenums af met een gemiddelde calorische 
onderwaarde van 25 MJ/m2 per raakgebied in overeen-
stemming met de bepalingen van artikel CO 26; de elek-
trische leidingen zijn niet opgenomen in deze berekening;

-  Ze bieden de garantie dat de samenstellende elementen 
hun rol zullen vervullen tijdens een brand. Deze eis moet 
worden gecontroleerd onder de voorwaarden van bijlage 
II van het decreet van 21 april 1983.

-  Wanneer een paal en de onderdelen die erop gemonteerd 
zijn, moeten worden beschermd om brandbestendigheid 
te garanderen, dan moet dit ook gebeuren voor het deel 
dat het plenum doorkruist.

Producten Dikte
(mm)

Modulematen 
(mm) Isolatiemateriaal

REI (1) Quick-Lock®
PROFIEL
T 24 mm

Asafstand Asafstand 
ophanging

Minimale 
hoogte 
plenumHout Beton Staal

Tonga® E,
Tonga® 

Ultra Clean E, 20 600 x 600

/ 20 30 30

HOOK-ON
CLIP-ON 1200 mm

1200 mm

300 mm160 mm Eurolene® 603 30 30 30
900 mm

160 mm Eurolene® 603 
+ 200 mm IBR (2) 30 30 30

Tonga® A,
Tonga®

Ultra Clean A, 
Tonga®

Ultra Clean HP A 
Acoustichoc®,

22 600 x 600

/ 20 30 30

HOOK-ON
CLIP-ON 1200 mm

1200 mm

300 mm160 mm Eurolene® 603 30 30 30
900 mm

160 mm Eurolene® 603 
+ 200 mm IBR (2) 30 30 30

Tonga® A,
Tonga®

Ultra Clean A, 
Alizé®, 

Acoustished® CV

40 600 x 600

/ 20 30 30

HOOK-ON
CLIP-ON 1200 mm

1200 mm

300 mm160 mm Eurolene® 603 30 30 30
900 mm

160 mm Eurolene® 603 
+ 200 mm IBR (2) 30 30 30

(1) Raadpleeg de referentierapporten voor meer informatie over de samenstellende materialen van de balken, vloerbalken en steunvloer en hun klassering
(2) IBR blootliggend of met aluminium dampscherm

NB: De installatie moet in overeenstemming zijn met het rapport en met § 6.10 van de norm NF P 68-203-1 en 2, 
DTU -58.1 december 2008.

Plafond dat niet kan worden gedemonteerd. Hoogte van het plenum ≥ aan de hoogte tijdens de test. De thermische isolatie moet 
identiek zijn aan die van de test.
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De esthetische keuze

Schaduw profiel
Kant met verdiepte sponning - E
T15 / T15 holle afdichtingen
T24 mm

Wit Wit Aurore 082

Wittinten

Eurocolors Decors

Klassiek profiel
Rechte kant - A
T15 / T24 / T35 mm

Onze akoestische plafonds 
met een Boreal-afwerking 
zijn voorzien van witte 
acrylverf op de decoratieve 
zijde en de kanten. 
De rugzijde is versterkt 
met een glasvlies.Boreal-afwerking

Kantaf-
werkingen

Decoratieve vliezen

PLAFONDPANELEN

WolkenGolven

Coral®Atoll®

Wit 09
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Nieuw
Nieuwe dienst 
QUICK-LOCK®COLORS
(zie p. 57)

L

QUICK-LOCK® PROFIELEN

Decoratieve vliezen
Acoustished®-gamma 

Versterkt vlies
Acoustichoc®-gamma

WANDPANELEN

SPECIFIEKE VLIEZEN

Vlies bestand tegen 
luchtdoorstroming en 
waterdamp
Acoustished® CV-gamma

Wit 94

Samengesteld 
element van 
glasvlies en 
aluminium 

Perforatie Constellation

Het metaal

Standaard-
wit

Grijs 
9006

Zwart 
9005

Ultramat 
zwart

Geel Groen Zwart

Wit Beige Blauw Grijs

T15 T35T24

Wit 09 EC16
EuroAzur

EC02
EuroTournesol

EC07
EuroPomme

EC27
EuroBruyère

EC28
EuroFraise

EC43
EuroNoir

EC45
EuroPerle

Wit Ivoorwit Perzik Grijs

Perforation Orion

Hoekprofielen HoofdprofielenDwarsprofielen

Ontdek onze catalogus QUICK-LOCK® profielen en accessoires 
op de website www.eurocoustic.be - www.eurocoustic.nl

Wit Ivoorwit Perzik Grijs



De esthetische keuze



Grote keuze in afmetingen

Module 600 x 1200 mm

Module 1200 x 1200 mm

Module 600 x 1800 mm

Module 600 x 600 mm

Module 600 x 2400 mm

Module 600 x 1500 mm

Module 1000 x 1500 mm

Module 600 x 2000 mmModule 600 x 1720 mm
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De esthetische keuze
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Voor elke ruimte het 
geschikte plafond

EuroBruyère EuroArgile

Onderwijs
Leren is luisteren en onthouden…

•  Een goede akoestische correctie in klaslokalen zorgt 
voor een goede verstaanbaarheid door de nagalmtijd 
te beperken (bv.: tussen 0,4 s en 0,8 s voor klaslokalen), 
waardoor men zich beter kan concentreren en beter 
kan leren.

•  Decreet van 25 april 2003 inzake de beperking van ge-
luidshinder in onderwijsinstellingen.

In alle veiligheid…

Een optimale brandbescherming dient een prioriteit te zijn 
om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Een aangename en weldoordachte ruimte om beter te kun-
nen leren

In een omgeving met veel lawaai kan het gebruik van blauwe 
of grijsachtige tinten het gedrag van de gebruikers beïnvloe-
den en een gevoel van comfort en kalmte creëren. Het gebruik 
van tonische kleuren kan de ruimte levendiger maken.

Een combinatie van levendige kleuren en neutrale 
kleuren kan de ruimte een bepaalde dynamiek verlenen, 
wandelruimtes opfleuren en in speelruimtes de interesse 
wekken van kleine kinderen.

Andere tinten zijn dan weer geschikt voor de inrichting van 
eetzalen of kantines.

Een systeemplafond moet voldoen aan verschillende eisen, afhankelijk 
van de ruimte waarin het plafond wordt geplaatst. 

Geluidsabsorptie, onderhoudsvriendelijkheid, brandbescherming, bestendigheid 
tegen vocht en bacteriën, keuze aan kleuren, elke prestatie is een oplossing voor de specifieke 

behoeften van de ruimte waar de plafonds worden geplaatst. 
Eurocoustic-plafonds zijn esthetisch en performant en bieden oplossingen 

die aangepast zijn aan alle soorten ruimtes.

EuroCéréale
Euro
Campanule

EuroEglantineEuroPêche EuroPrune
Euro
Coquelicot

EuroCorail EuroGlacier
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EuroSableEuroLichenEuroArgile

EuroPerle
Euro
CoquillageEuroLilasEuroPistache

In een aangepaste en ontspannen ruimte

Levendige en warme kleuren zijn bij uitstek geschikt voor 
onthaal- en circulatiezones. Ook kunnen ze dienen als visu-
ele referenties, bijvoorbeeld in rust- en verzorgingstehuizen.  

Zachte kleuren zijn ideaal voor het interieur van dokter-
spraktijken waarin zij een vredige en serene sfeer creëren.

Wit en wit-tinten kunnen het daglicht en kunstlicht maxi-
maal weerkaatsen en zijn dan ook bijzonder geschikt voor 
ruimtes zoals laboratoria waar een heldere en lichte om-
geving noodzakelijk is voor een optimaal werkcomfort.

Lichte en rustgevende tinten zijn een uitstekend alternatief 
voor wit in wachtkamers om stress en spanning te verminde-
ren.

Gezondheid
Zich verzorgen betekent tot rust komen

•  Met een goede akoestische correctie kan een laag ge-
luidsniveau worden gecreëerd: volgens de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) dient het geluidsniveau in de 
kamer van een patiënt onder de 35 dB te liggen.

•  Goed verzorgd worden in een gezondheidscentrum be-
tekent ook dat het mogelijk is om vertrouwelijke gesprek-
ken te voeren. Een goede akoestische correctie beperkt 
de geluidsoverdracht tussen verschillende ruimtes.

•  Decreet van 25 april 2003 inzake de beperking van ge-
luidshinder in zorginstellingen.

In alle veiligheid…

Zorginstellingen vereisen een optimale brandbeveiliging 
om de veiligheid van de mensen te verzekeren. Aan deze 
eis wordt de eis van een maximale gezondheidsveiligheid 
toegevoegd. De producten van het gamma Gezondheid 
van Eurocoustic voldoen aan de 3 criteria van de Franse 
gezondheidsnorm NF S90-351 (Zone 2, 3 of 4).  

EuroGlacier

EuroCéleste

EuroPaille EuroCèdre
Euro
Chlorophylle

EuroPaille EuroCèdre
Euro
Chlorophylle EuroCéréale



Splendida porro occuli
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Voor elke ruimte het geschikte 
plafond

EuroGranite EuroArdoise

Kantoor
Goed werken betekent horen en gehoord kunnen 
worden

•  Een goede akoestische correctie zorgt voor een lager ge-
luidsniveau en voorkomt zo een storend versterkend effect, 
dat stress veroorzaakt. De correctie moet ook zorgen voor 
een betere verstaanbaarheid door de nagalmtijd te beperken 
(tussen 0,5 en 1s).

•  Naargelang de gewenste vertrouwelijkheidsgraad kunnen 
ook elementen worden gemonteerd voor de overlangse 
geluidsisolatie.

•   Normen NFS31-080, januari 2006. Kantoren en verwante 
ruimtes – akoestische prestatieniveaus en -criteria per soort 
ruimte

In alle veiligheid…

Een optimale brandbescherming dient een prioriteit te zijn 
om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Een ruimte die geschikt is voor gesprekken en voor pro-
ductiviteit

Heldere tinten zijn bijzonder geschikt voor circulatiezones, 
zij dragen bij aan een goed humeur en vrolijkheid. Zij trekken 
de aandacht en kunnen gebruikt worden om de weg te wij-
zen, nissen te accentueren en ruimtes in de kijker te zetten.

De keuze van één enkele kleur kan een individuele ruimte 
opwaarderen, een warme of diepe kleur creëert een intie-
me sfeer, een koude of heldere kleur opent de ruimte.

Het toepassen van kleur op kleur creëert een gevoel van 
harmonie in collectieve ruimtes en geeft de gebruikers een 
sereen en comfortabel gevoel.

Neutrale kleuren die opgevrolijkt worden met levendige 
kleurtoetsen vormen de perfecte aankleding voor leeg-
staande ruimtes en creëren een rustgevend effect.

Warme kleuren brengen dynamiek in de denkpatronen en 
stimuleren teamwork. Zij zijn dan ook bijzonder geschikt 
voor vergaderzalen.

Natuurlijke kleuren dragen bij tot een gevoel van sereniteit 
en kalmte in ruimtes die luidruchtig kunnen zijn en stress 
kunnen veroorzaken zoals landschapskantoren.

EuroPerle
Euro
Coquillage EuroTaupe

EuroGrègeEEEuuurEuroWengé

EuroPistacheEuroPerleEuroOcéanEuroGrège

EuroGlacier
Euro
Coquillage EuroGranite

EuroCèdre EuroLichen Euro Pomme
Euro
Campanule

EuroPerle EuroCarmin

Euro
FramboiseEuroCéréaleEuroGrège
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EuroBruyèreEuroSableEuroSépiaEuroNoyer

EuroCitron EuroPommeEuroAzur EuroFraise

Handel
Goed horen om goed te kunnen verkopen

•   Een goede akoestische correctie past zich aan de func-
tie van de ruimten aan (disco, hotels, restaurants…): zij 
moet de gebruikers comfort en rust verschaffen door 
de verstaanbaarheid van de gesprekken, de beheersing 
van het versterkende effect en de zuiverheid van het 
verspreide geluid.

•  Decreet van 25 april 2003 inzake de beperking van ge-
luidshinder in hotels.

In alle veiligheid…

Een optimale brandbescherming dient een prioriteit te 
zijn om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

In comfortabele ruimtes, representatief voor 
het merk

Kleuren weerspiegelen de 
visuele identiteit van een 
merk en vormen een 
essentiële factor voor de 
creatie van een sterke 
merkidentiteit. De brede 
waaier aan kleuren van 
het Eurocolors gamma biedt 
uitgebreide keuzemogelijk-
heden die geschikt zijn voor de 
verscheidenheid aan merken.

Heldere kleuren kunnen bepaalde kernzones in de kijker 
zetten en de aandacht van de consument trekken. Zij zijn 
bijzonder geschikt voor grootwarenhuizen waar zij de di-
verse ruimtes en leefwerelden kunnen verdelen.

Het contrast dat gecreëerd wordt door de combinatie van war-
me en koude kleuren, heldere en donkere kleuren wekt gevoe-
lens op en creëert een comfortabele sfeer in bars en restaurants. 
Ook is het mogelijk om klassiekere combinaties te gebruiken 
zoals contrasten tussen twee complementaire kleuren. 

Een harmonieus gebruik van warme kleuren brengt vrolijk-
heid en dynamiek in collectieve eetzalen. Koude tinten zijn 
dan weer meer bestemd voor lokalen waar men een zen- en 
intieme sfeer wil creëren.

EuroFer EuroArdoise EuroTaupe
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Voor elke ruimte het geschikte 
plafond

Industrie
Goed horen betekent goed produceren…

•  Een goede akoestische correctie zorgt voor een aangena-
mer geluidsniveau ongeacht de inrichting van de ruimte 
en de sterkte van het uitgezonden geluid.

In alle veiligheid…

Een optimale brandbescherming dient een prioriteit te zijn 
om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

In grote ruimtes, comfortabel en functioneel

Blauwachtige kleuren wekken vertrouwen op en verwijzen 
rechtstreeks naar de kleur van de hemel. Zij brengen leven 
en het noodzakelijke licht in industrieel geïnspireerde ruim-
tes: magazijnen en grote ruimtes.

Heldere kleuren laten toe een gevoel van sereniteit te cre-
eren en zetten tegelijk aan tot concentratie.

EuroArgile EuroSable EuroLichen

Euro
ChlorophylleEuroOcéanEuroGlacier
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EuroAnis

EuroNoirEEuuuroEuroIndigo

Cultuur en vrije tijd
Goed horen betekent een betere ervaring

•  Een goede akoestische correctie zorgt voor een betere 
kwaliteit van de klanken die het publiek hoort (bioscoop, 
theaterzalen…). De akoestische correctie moet het ge-
luidsniveau verbeteren en de nagalmtijd beperken zodat 
de gebruikers in alle rust hun sport kunnen beoefenen.

•   Decreet inzake de beperking van geluidshinder in recre-
atie- en sportinstellingen in de maak.

In alle veiligheid…

Een optimale brandbescherming dient een prioriteit te zijn 
om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

In comfortabele ruimtes die aangepast zijn aan hun functie

Levendige en warme kleuren in combinatie met tinten van 
het houten parket in danszalen creëren een gunstige sfeer 
die positief is voor artistieke prestaties.

Rood en zwart zijn de 2 hoofdkleuren van bioscoop- en the-
aterzalen, de combinatie van het mysterieuze zwart en het 
energierijke rood draagt bij aan de gedempte sfeer en laat 
de toeschouwer toe zich in de voorstelling onder te dom-
pelen. Het gebruik van vale tinten kan ook bijdragen tot 
een gedempte sfeer.

Levendige kleuren in combinatie met kleuren die geassocieerd 
kunnen worden met water geven een gevoel van schoonheid 
en frisheid. 
Zij zijn bijzonder geschikt voor sanitaire ruimtes en garderobes.

Blauwe en groene tinten roepen in het bijzonder de kleur 
van water op. Ze zetten aan tot kalmte en sereniteit en 
nodigen uit om er even tussenuit te knijpen.

EuroEuroBleuet EuroLichen EuroIndigo

EuroSépiaEuroLavande EuroPistache EuroArgile

EuroCarmin EuroSépia EuroWengé

EuroLavande EuroCéleste EuroCéréaleEuroCèdre



Voor elke ruimte 
het geschikte plafond
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Voor elke ruimte het geschikte 
plafond

KANTOOR HANDEL
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Voordelig en performant

Minerval® 

Gewoonweg veelzijdiger

Tonga®

Tonga® Therm

Tonga® Ultra Clean Boreal-afwerking

Tonga® Ultra Clean HP

Area® Boreal-afwerking

Ermes® Boreal-afwerking

Specifieke oplossingen

GEZONDHEID

Clini’Safe®

SCHOKBESTENDIGHEID

Acoustichoc® 

Acoustichoc® Impact 15

Acoustichoc® Impact 30

PLAFONDEILANDEN & BAFFELS

Insula® 

Eurobaffle® 

GELUIDSISOLATIE

Alizé®

Acoustipan®

GROTE VOLUMES/WARME DAKEN

Acoustished®

GROTE VOLUMES/KOUDE DAKEN

Acoustished® CV

WANDPANELEN

Acoustiroc®

EUROCOUSTIC OPLOSSINGEN 
PER RUIMTE
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ONDERWIJS GEZONDHEID CULTUUR EN INDUSTRIE
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Eurocoustic 
gaat de uitdaging aan
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SERVICEKLASSEN PER PRODUCT
 
Serviceklasse Formaat (mm) Product Periodiciteit 

productie

A

300 x 1200 Eurobaffles® wit

Wekelijkse 

fabricage

600 x 600 / 600 x 1200

Minerval® A 12, A 15, E 15

Tonga® A22, A40 / Tonga® Therm A 80

Tonga® E 20

600 x 600

Tonga® Ultra Clean A 22, A 40, HP A 22

Area® A 15

Ermes® E 15

Clini’Safe® A 15, E 15

Alizé®

600 x 1200

Eurobaffles® wit

Alizé®

Acoustipan®

1000 x 1500
Acoustished® A 40, A 80

Acoustished® CV A 40, A 80

B

600 x 600 Acoustichoc® A 22

Productie even 

of oneven weken 

naargelang

het product

600 x 1200

Tonga® Ultra Clean A 22, A 40

Acoustichoc® A 22, A 40

Eurolene®

Protisol®

Eurobaffles® wit

600 x 1500/1720/1800/2000/2400 Tonga® A 22, A 40

990 x 1310 / 990 x 1370 / 990 x 1985 Acoustished® A 40, A 80

1000 x 1500 Acoustichoc® A 40

1200 x 1200 
Tonga® A 22

Protisol®

C

300 x 1200 Eurobac® / Eurobaffles® Eurocolors, decors en Boreal

Op aanvraag

600 x 1200

Minerval® E 15

Tonga® Ultra Clean HP A 22

Area® A 15

Ermes® E 15

Clini’Safe® A 15, E 15

Eurobaffles® Eurocolors, decors en Boreal

Eurobac®

800 x 2700 Acoustiroc®

990 x 1310 / 990 x 1370 / 990 x 1985 Acoustished® A 40, A 80 / Acoustished® CV A 40, A 80

1000 x 1200 Acoustipan®

1200 x 1200 Insula® / Tonga® Ultra Clean E 20

1200 x 2400 Insula®
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VOORDELIG EN PERFORMANT

Minerval® A 12 46

Minerval® A 15 48

Minerval® E 15 50

GEWOONWEG EFFICIËNTER

Tonga® A 22 52

Tonga® A 40 54

Tonga® E 20 58

Tonga® Therm A 80 60

Tonga® Ultra Clean A 22 62

Tonga® Ultra Clean A 40 64

Tonga® Ultra Clean E 20 66

Tonga® Ultra Clean HP A 22 68

Area® A 15 70

Ermes® E 15 72

SPECIFIEKE OPLOSSINGEN
Gezondheid
Clini’Safe® A 15 74

Clini’Safe® E 15 76

Schokbestendigheid
Acoustichoc® A 22 78

Acoustichoc® A 40 80

Acoustichoc® Impact 15 82

Acoustichoc® Impact 30 84

Plafondeilanden & Baffels
Insula® 86

Eurobaffle® 88

Geluidsisolatie
Alizé® 90

Acoustipan® 92

Grote volumes/Warme daken
Acoustished® A 40 94

Acoustished® A 80 96

Grote volumes/Koude daken
Acoustished® CV A 40 98

Acoustished® CV A 80 100

Wandpanelen
Acoustiroc® 102

Aanvullende producten
Eurolene® 104

Protisol® 106

Eurobac® 108



Minerval® A 12
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Vlies op de rugzĳde

Decoratief wit glasvlies

Naturel glasvlies
aan de rugzijde

 

Kanten A

Steenwolplaat
van 12 mm

 
 

Wit



Minerval® A 12
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief wit glasvlies.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24.

A
Geluidsabsorptie

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

grotendeels gerecycled. De inhoud van onze Minerval® A 
12-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 
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CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-01.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Minerval® A 12 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Minerval® A 12 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

• Op de achterkant van de panelen wordt de legrichting 
aangegeven.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Minerval® A 12 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onder-
houden.

• De plafonds Minerval® A 12 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Minerval® A 12 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 12 12

Verpakking
Panelen per 40 20
m2 per doos 14,40 14,40
Dozen per pallet 18 18
Vervoersklasse A A

De plafonds Minerval® A 12 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 
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Minerval® A 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,95
• Brandreactie: A1
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Vlies op de rugzĳde

Wit

Decoratief wit glasvlies

Naturel glasvlies
aan de rugzijde

Kanten A

Steenwolplaat
van 15 mm
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 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief wit glasvlies.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24.

A
Geluidsabsorptie

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

grotendeels gerecycled. De inhoud van onze Minerval® A 
15-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-01.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Minerval® A 15 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Minerval® A 15 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

• Op de achterkant van de panelen wordt de legrichting 
aangegeven.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Minerval® A 15 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onder-
houden.

• De plafonds Minerval® A 15 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Minerval® A 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 32 16
m2 per doos 11,52 11,52
Dozen per pallet 18 18
Vervoersklasse A A

De plafonds Minerval® A 15 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 
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Minerval® E 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,95
• Brandreactie: A1
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Vlies op de rugzĳde

Wit

Decoratief wit glasvlies

Naturel glasvlies
aan de rugzijde

Kanten E, geverfd

Steenwolplaat
van 15 mm
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 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief wit glasvlies.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor plaatsing op een T15-
profiel, een T15-schaduwprofiel of een 
T24-profiel.

A
Geluidsabsorptie

n αw = 0,95 : Klasse A
125  250 500 1,000 2,000 4,000
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B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

grotendeels gerecycled. De inhoud van onze Minerval® E 
15-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-05.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Minerval® E 15 zĳn geclassificeerd A.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Minerval® E 15 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T15 schaduwprofiel - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

• Op de achterkant van de panelen wordt de legrichting 
aangegeven.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Minerval® E 15 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onder-
houden.

• De plafonds Minerval® E 15 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Minerval® E 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit
Kanten E
Draagstructuren T15 - T15 schaduwprofiel T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 22 22
Vervoersklasse A C

De plafonds Minerval® E 15 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 
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Tonga® A 22
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 1 
• Brandreactie: A1 voor de witte panelen en  

A2-s1, d0 voor de gekleurde panelen 
• Lichtweerkaatsing: > 87% 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad 
• Minder behoefte aan kunstmatige verlichting
• Vermeerdering van het natuurlĳke licht met 6% 
• Paneel met hoge dichtheid 
• Meer dan 700 combinaties aan formaten en 

vliezen mogelĳk
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

Decoratief wit glasvlies, 
Eurocolors of decors

 

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Kanten A

Steenwolplaat
van 22 mm

Atoll® Coral®

EA49 EC49

Wolken

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

Golven

EE48 EE30 EE19

EE43EE44

46 kleurenWit 09 4 decors :
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Tonga® A 22
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24.

A
Geluidsabsorptie

n αw = 1 : Klasse A
125  250 500 1,000 2,000 4,000
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C
Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt be-

draagt > 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94,8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,75% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 • Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt verspreid.
 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de verspreiding 

van het natuurlĳke licht.
 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de be-

hoeften aan kunstmatige verlichting.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Voor de witte 

panelen: Euroklasse A1 Voor de gekleurde panelen en 
decors: Euroklasse A2-s1, d0.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® A 22-plafonds in modules van 600 x 600 mm, 

geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie referentie-
testrapport), voldoen aan de eisen van artikel CO13 van 
de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die voor 
het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm)

Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® A 22-plafonds in modules van 600 x 600 mm 
en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-
profiel (zie referentieklassementsrapport), hebben een 
stabiliteit bĳ brand van SF 30 overeenkomstig de norm 
NBN 713 020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen. 

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® A 22-pa-
nelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen (in-
formatiebladen met verklaringen over milieu- en gezond-
heidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Tonga® A 22-plafonds dragen bĳ aan 7 van de 14 doelstel-
lingen van de NF HQETM-aanpak (Haute Qualité Environne-
mentale = Hoge Milieukwaliteit). Neem met ons contact op 
voor meer informatie over deze milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 “Mili-
eumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd 
door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het 
Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan 
rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend voor 
de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-01 (wit) en 0007-02 (gekleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® A 22 zĳn  

eclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® A 22 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Tonga® A 22 houdt geen stof 

vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onderhouden.
• De plafonds Tonga® A 22 kunnen worden gereinigd met: 

lichte borstel / stofzuiger.
• Op die manier gaan de plafonds Tonga® A 22 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 09 Eurocolors Decors
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600 600 600 600 600 600 1200
Lengte 600 1200 1500 1720 1800 2000 2400 1200
Dikte 22 22 22 22 22 22 22 22

Verpakking
Panelen per 24 12 10 10 10 10 6 6
m2 per doos 8,64 8,64 9,00 10,30 10,80 12,00 8,64 8,64
Dozen per pallet 18 18 20 20 20 20 18 17
Vervoersklasse A A B C B B B B

De plafonds Tonga® A 22 zijn beschermd door een 
thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en 
moeten beschut worden opgeslagen.

KLEUREN, DECORS
EN QUICK-LOCK®-PROFIELEN
(Meer informatie p. 57)
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Tonga® A 40
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Brandreactie: A1 voor de witte panelen en  

A2-s1, d0 voor de gekleurde panelen
• Lichtweerkaatsing: > 87%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Thermische weerstand: 1,10 m². K/W
• Minder behoefte aan kunstmatige verlichting
• Vermeerdering van het natuurlĳke licht met 6%
• Paneel met hoge dichtheid
• Meer dan 700 combinaties aan formaten en 

vliezen mogelĳk

Decoratief wit glasvlies, 
Eurocolors of decors

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Kanten A

Steenwolplaat
van 40 mm

Atoll® Coral®

EA49 EC49

Wolken

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

Golven

EE48 EE30 EE19

EE43EE44

Wit 09 46 kleuren 4 decors :



Tonga® A 40
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24.

A
Geluidsabsorptie

n αw = 1 : Klasse A
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt 

bedraagt > 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94.8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 

11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,75% 

in een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN 
ISO 2813.

 • Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt 
verspreid.
 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de versprei-

ding van het natuurlĳke licht.
 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de 

behoeften aan kunstmatige verlichting.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A1. 
Voor de gekleurde panelen en decors: Euroklasse A2-s1, 
d0.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® A 40-plafonds in modules van 600 x 600 mm, 

geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie referentie-
testrapport), voldoen aan de eisen van artikel CO13 van 
de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die voor 
het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules 
(in mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® A 40-plafonds in modules van 600 x 600 mm 
en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-
profiel (zie referentieklassementsrapport), hebben een 
stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig de norm 
NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen.
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Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• Tonga® A 40-plafonds hebben een thermische weerstand* 

van:

Dikte Thermische weerstand
40 mm 1,10 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de 
mechanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
•  De maximale blootstelling van de panelen aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur 
(°C)) wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C.

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C.

C
Luchtvochtigheid ≤ 95 % 

Temperatuur ≤ 30 °C 
Meer risico op condensatie.

D Strengere omstandigheden dan hier-
boven

•  Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde 
belasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Tonga® A 40 voor de blootstellingsklasse C en 
al deze afmetingen, met inbegrip van de grootste, zĳn in-
gedeeld: 
•  Met verdeelde belasting: C/130N/m².

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® A 
40-panelen wordt voor 45 % gerecycled.   

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Tonga® A 40-plafonds dragen bij aan 7 van de 14 
doelstellingen van de NF HQETM-aanpak (Haute Qualité 
Environnementale = Hoge Milieukwaliteit). Neem met 
ons contact op voor meer informatie over deze milieu-
certificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
“Milieumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳ-
zigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens 
het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) 
kan rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend 
voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-01 (wit) en 0007-02 (ge-

kleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® A 40 zĳn geclassificeerd A+.
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OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 09 Eurocolors Decors
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600 600 600 600 600
Lengte 600 1200 1500 1800 2000 2400
Dikte 40 40 40 40 40 40

Verpakking
Panelen per 20 10 8 8 8 6
m2 per doos 7,20 7,20 7,20 8,64 9,60 8,64
Dozen per pallet 12 12 14 14 14 10
Vervoersklasse A A B B B B
De plafonds Tonga® A 40 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 
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G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® A 40 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Tonga® A 40 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onder-
houden.

• De plafonds Tonga® A 40 kunnen worden gereinigd met: 
lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® A 40 lang mee.

DE QUICK-LOCK®-PROFIELEN

Voor de plaatsing van het Tonga®-gamma zijn de QUICK-LOCK®-pro-
fielen aanbevolen die verkrijgbaar zijn in T15 en T24.

QUICK-LOCK® Ultramat Zwart*

De QUICK-LOCK®Ultramat Zwart-profielen worden aanbevolen in 
combinatie met de Tonga® EuroNoir EC43-tegels en  bieden een 
uitstekende visuele homogeniteit met de tegels* voor een abso-
luut discreet plafond.

QUICK-LOCK® COLORS*

Voor uw gekleurde akoestische plafonds kunt u voortaan gebruik-
maken van de nieuwe dienst QUICK-LOCK® COLORS en de profie-
len perfect afstemmen op de Tonga® Eurocolors-tegels voor een 
plafond dat er nog mooier uitziet*.

*  Visuele homogeniteit tussen de tegel en het profiel, gevalideerd door een 
kleurenexpert; de kleur van de Eurocolors-tegels en de QUICK-LOCK® COLORS 
-profielen kan enigszins verschillen tussen verschillende productiebatches.

EC34 EC36EC35 EC39 EC40EC38EC37

EC44EC41 EC42 EC43 EC45 EC46 EC47

EC08 EC09EC07 EC10 EC12 EC13EC11

EC05EC04EC02 EC03 EC06EC01

09

082

EC21

EC20EC14 EC15 EC19EC18EC17EC16

EC29 EC32 EC33EC28 EC30

EC22 EC25 EC26 EC27EC24

EE48 EE30 EE19

EE43EE44

GOLVEN

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

WOLKEN

EA49 EC49

ATOLL® CORAL®

Eurocolors (46 kleuren)

Decors
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Tonga® E 20
DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT
• Geluidsabsorptie: αw = 0,95
• Brandreactie: A1
• Lichtweerkaatsing: > 87%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Minder behoefte aan kunstmatige verlichting
• Vermeerdering van het natuurlĳke licht met 6%
• Paneel met hoge dichtheid

 

 

 
 

Decoratief 
wit glasvlies 

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Kanten E, geverfd

Steenwolplaat
van 20 mm

Wit 09



Tonga® E 20
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Kanten met sponning.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor plaatsing op een T15-
profiel, een T15-schaduwprofiel of een 
T24-profiel.

A
Geluidsabsorptie

αw = 0,95 : Klasse A n
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt 

bedraagt > 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94.8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 

11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 

0,75% in een hoek van 85° - overeenkomstig de norm 
NF EN ISO 2813.

 •  Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt 
verspreid.

 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de ver-
spreiding van het natuurlĳke licht.

 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de 
behoeften aan kunstmatige verlichting.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® E 20-plafonds in modules van 600 x 600 mm, 

geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie referentie-
testrapport), voldoen aan de eisen van artikel CO13 van 
de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die voor 
het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® E 20-plafonds in modules van 600 x 600 en 
1200 x 600 mm, geplaatst op een T24 QUICK-LOCK®-profiel 
(zie referentieklassementsrapport), hebben een stabiliteit 
bĳ brand van SF30 overeenkomstig de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.
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Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® E 
20-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).  

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-05.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® E 20 zĳn geclassificeerd A.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® E 20 worden gemonteerd op een pro-
fiel T15 - T15 schaduwprofiel - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Tonga® E 20 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onder- 
houden.

• De plafonds Tonga® E 20 kunnen worden gereinigd met: 
lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® E 20 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 09
Kanten E
Draagstructuren T15 - T15 schaduwprofiel T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 20 20

Verpakking
Panelen per 20 10 6
m2 per doos 7,20 7,20 8,64
Dozen per pallet 20 20 18
Vervoersklasse A A C
De plafonds Tonga® E 20 zijn beschermd door een 
thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en 
moeten beschut worden opgeslagen. 
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Tonga® Therm A 80
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Thermo-akoestische oplossing
• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Thermische weerstand: 2,20 m². K/W
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+
• Conform de eisen van de RT 2012
• ACERMI-certificering

Decoratief wit of Eurocolors 
glasvlies (7 kleuren)

Steenwolplaat
van 77 mm

Kanten A

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit 46 kleuren46 kleure



Tonga® Therm A 80
 > Vormvaste steenwolplaat van 77 mm.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T24 - T35.

A
Geluidsabsorptie

n αw = 1 : Klasse A
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt be-

draagt > 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94.8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,75% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 •  Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt ver-

spreid.
 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de verspreiding 

van het natuurlĳke licht.
 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de be-

hoeften aan kunstmatige verlichting.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A1. 
Voor de gekleurde panelen en decors: Euroklasse A2-s1, d0.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• Les plafonds Tonga® Therm A 80hebben een thermische 

weerstand die wordt gemeten overeenkomstig de norm 
NF EN 12667. De plafonds zĳn ook ACERMI-gecertificeerd 
overeenkomstig de norm NF EN 13162:

Dikte Thermische weerstand
77 mm 2,20 m². K/W

Conform de eisen van de RT 2012.

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de 
mechanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
•  De maximale blootstelling van de panelen aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur 
(°C)) wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C.

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C.

C Luchtvochtigheid ≤ 95 % 
Temperatuur ≤ 30 °C, meer risico op condensatie.

D Strengere omstandigheden dan hierboven

•  Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde 
belasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Tonga® Therm A 80 van alle afmetingen, met inbe-
grip van de grootste, zĳn ingedeeld: 
• Met verdeelde belasting: C/195N/m².
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Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® Therm 
A 80-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen (in-
formatiebladen met verklaringen over milieu- en gezond-
heidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Tonga® Therm A 80-plafonds dragen bĳ aan 7 van de 14 
doelstellingen van de NF HQETM-aanpak (Haute Qualité En-
vironnementale = Hoge Milieukwaliteit). Neem met ons con-
tact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 “Mili-
eumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd 
door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het 
Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan 
rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend voor 
de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-12 (wit) en 0007-13 (gekleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® Therm A 80 zĳn  

geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® Therm A 80 worden gemonteerd op 
een profiel T24 - T35.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Tonga® Therm A 80 houdt 

geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden 
onderhouden.

• De plafonds Tonga® Therm A 80 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® Therm A 80 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Eurocolors Wit 09
Kanten A
Draagstructuren T24 - T35

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 77 77

Verpakking
Panelen per 12 6
m2 per doos 4,32 4,32
Dozen per pallet 10 10
Vervoersklasse A A

De plafonds Tonga® Therm A 80 zijn beschermd door 
een thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld 
en moeten beschut worden opgeslagen. 
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Tonga® Ultra Clean A 22
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Brandreactie: A1
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfde kanten en zĳden, Boreal-afwerking
• Paneel met hoge dichtheid
• Gladde afwerking, satĳnachtig en helder
• Stofzuiverheid van de lucht: ISO 4
• Weerstand tegen schimmelvorming: Graad 0

 

 

 

 
 

Glasvlies met een 
Boreal-coating

Kanten A, geverfd
Boreal-coating

Steenwolplaat
van 22 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit



Tonga® Ultra Clean A 22
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Boreal-afwerking.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie

 αw = 1 : Klasse An Hz
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt  

bedraagt > 89 % voor de witte panelen.
•  Wit: L = 95.6% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
•  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 2,54% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
•  Verspreiding van het licht: > 99 % van het licht wordt 

verspreid.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® Ultra Clean A 22-plafonds in modules van 600 

x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie 
referentietestrapport), voldoen aan de eisen van artikel 
CO13 van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen 
die voor het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® Ultra Clean A 22-plafonds in modules van 600 
x 600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® Ultra 
Clean A 22-panelen wordt voor 45 % gerecycled.  

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.
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• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 zĳn  

geclassificeerd A.

R
Stofzuiverheid van de lucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 zĳn ingedeeld in de 

klasse ISO 4 overeenkomstig de norm ISO 14.644.1.

Q
Weerstand tegen schimmelvorming
• Op de plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 is geen schim-

melvorming mogelĳk: Graad 0 overeenkomstig de norm 
ISO 846.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 worden gemonteerd 
op een profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Tonga® Ultra 

Clean A 22 houdt geen stof vast, waardoor het gemak-
kelĳk kan worden onderhouden.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 kunnen worden ge-
reinigd met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige 
spons (met of zonder reinigingsmiddel), droge of natte 
stoom + droge doek.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 
lang mee.

OVERZICHTSTABEL

Kleur Wit, Boreal-afwerking
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24
Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 22 22
Modulematen (in mm)
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 16 16
Vervoersklasse A B

De plafonds Tonga® Ultra Clean A 22 zijn verpakt in 
zeszijdige kartonnen dozen. Alle Eurocoustic-dozen 
zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. 
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Tonga® Ultra Clean A 40
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Brandreactie: A1
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfde kanten en zĳden, Boreal-afwerking
• Paneel met hoge dichtheid
• Gladde afwerking, satĳnachtig en helder

Glasvlies met een 
Boreal-coating

Kanten A, geverfd
Boreal-coating

Steenwolplaat
van 40 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit



Tonga® Ultra Clean A 40
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Boreal-afwerking.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie

n αw = 1 : Klasse A
125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

α

C
Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt be-

draagt > 89 % voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 95.6% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 2,54% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 •  Verspreiding van het licht: > 99 % van het licht wordt verspreid.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® Ultra Clean A 40-plafonds in modules van 600 

x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie 
referentietestrapport), voldoen aan de eisen van artikel 
CO13 van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen 
die voor het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® Ultra Clean A 40-plafonds in modules van 600 
x 600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen. 

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 hebben een thermi-

sche weerstand van:

Dikte Thermische weerstand
40 mm 1,10 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® Ultra 
Clean A 40-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
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(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd 
door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het 
Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan 
rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend voor 
de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 zĳn  

geclassificeerd A.

R
Stofzuiverheid van de lucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 zĳn ingedeeld in de 

klasse ISO 4 overeenkomstig de norm ISO 14.644.1.

Q
Weerstand tegen schimmelvorming
• Op de plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 is geen schimmel-

vorming mogelĳk: Graad 0 overeenkomstig de norm ISO 846.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruim-
tes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuur-
verschillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 worden gemonteerd 
op een profiel T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Tonga® Ultra Clean 

A 40 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan 
worden onderhouden.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 kunnen worden ge-
reinigd met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige 
spons (met of zonder reinigingsmiddel), droge of natte 
stoom + droge doek.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 
lang mee.        

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit, Boreal-afwerking
Kanten A
Draagstructuren T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 40 40

Verpakking
Panelen per 12 6
m2 per doos 4,32 4,32
Dozen per pallet 18 18
Vervoersklasse A B

De plafonds Tonga® Ultra Clean A 40 zijn verpakt in 
zeszijdige kartonnen dozen. Alle Eurocoustic-dozen 
zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. 
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Tonga® Ultra Clean E 20
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfde kanten en zĳden, Boreal-afwerking
• Paneel met hoge dichtheid
• Gladde afwerking, satĳnachtig en helder

 

Decoratief 
wit glasvlies 

Kanten E, geverfd

Steenwolplaat
van 20 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit



Tonga® Ultra Clean E 20
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Boreal-afwerking.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

125  250 500 1,000 2,000 4,000

  αw  = 0,90 : Klasse A n Hz

α

C
Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt be-

draagt > 89 % voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 95.6% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 2,54% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 •  Verspreiding van het licht: > 99 % van het licht wordt ver-

spreid.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® Ultra Clean E 20-plafonds in modules van 600 

x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie 
referentietestrapport), voldoen aan de eisen van artikel 
CO13 van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen 
die voor het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Tonga® Ultra Clean E 20-plafonds in modules van 600 
x 600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2 . K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen. 

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® Ultra 
Clean E 20-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.
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• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 zĳn  

geclassificeerd A.

R
Stofzuiverheid van de lucht
• De plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 zĳn ingedeeld in de 

klasse ISO 4 overeenkomstig de norm ISO 14.644.1.

Q
Weerstand tegen schimmelvorming
• Op de plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 is geen schimmel-

vorming mogelĳk: Graad 0 overeenkomstig de norm ISO 846.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 worden gemonteerd 
op een profiel T15 - T15 schaduwprofiel - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Tonga® Ultra Clean 

E 20 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan 
worden onderhouden.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 kunnen worden ge-
reinigd met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige 
spons (met of zonder reinigingsmiddel), droge of natte 
stoom + droge doek.

• Op die manier gaan de plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 
lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit, Boreal-afwerking
Kanten E
Draagstructuren T15 - T15 schaduwprofiel T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600 1200
Lengte 600 1200 1200
Dikte 20 20 20

Verpakking
Panelen per 20 10 6
m2 per doos 7,20 7,20 8,64
Dozen per pallet 20 20 18
Vervoersklasse A C C

De plafonds Tonga® Ultra Clean E 20 zijn verpakt in 
zeszijdige kartonnen dozen. Alle Eurocoustic-dozen 
zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. 
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Bord E

T24T15 Joint creux 
T15



Tonga® Ultra Clean E 20
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN

Voile de verre 
décoratif blanc

Voile de verre naturel  
en contre face

Bords E, peints

Panneau en laine  
de roche haute densité 

de 20 mm

• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfde kanten en zĳden, Boreal-afwerking
• Paneel met hoge dichtheid
• Glad, gesatineerd en helder

Tonga® Ultra Clean HP A 22
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN

 

 
 

Wit geverfd
decoratief glasvlies

Kanten A, geverfd

Steenwolplaat 
van 22 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Ideaal voor zones die met een hogedrukreiniger 

moeten worden schoongemaakt en intensieve 
zorg en het gebruik van reinigingsmiddelen 
behoeven.

• Stofzuiverheid van de lucht: ISO 4
• Weerstand tegen schimmelvorming: Graad 0
• Gesloten kanten
• Paneel met hoge dichtheid

Wit
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Tonga® Ultra Clean HP A 22
 > Zelfdragend stĳf steenwolpaneel, aan de voorzĳde 

bekleed met wit vlies.
 > Versterkt met natuurlĳk glasvlies op de rugzĳde.
 > Gesloten kanten.

A
Geluidsabsorptie

1.2

1.0

0.8
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0.4

0.2

0
125  250 500 1,000 2,000 4,000

  αw  = 1 : Klasse A n Hz

α

C
Licht
• Lichtreflectie: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt van het vlies is 

groter dan 84 % (voor het witte vlies).
• Wit: L = 93,72 % - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11 664-4.
• Glans: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,4 UB bĳ 85° - 

overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
• Lichtverspreiding: 99,80 % van het licht wordt verspreid.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A2-s1,d0.

J
Brandweerstand
• 111 Tonga® Ultra Clean HP A 22-plafonds in modules van 

600 x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel 
(zie referentietestrapport), voldoen aan de eisen van artikel 
CO13 van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die 
voor het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm Eurolene® 

603 + 0 tot 200 
mm IBR

• 111 Tonga® Ultra Clean HP A 22-plafonds in modules van 
600 x 600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Om de thermo-akoestische isolatie te verhogen, wordt aan-

geraden 0 tot 200 mm dik IBR-isolatiemateriaal (R max. ≈ 
5 m² . K/W) te plaatsen zonder bekleding of met een alumi-
nium dampscherm.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Tonga® Ultra 
Clean HP A 22-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen (infor-
matiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheids-
risico's) te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Tonga® Ultra Clean HP A 22-plafonds dragen bĳ aan 7 
van de 14 doelstellingen van de NF HQETM-aanpak (Haute 
Qualité Environnementale = Hoge Milieukwaliteit). Neem 
met ons contact op voor meer informatie over deze milieu-
certificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 “Mili-
eumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet opge-

nomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende stoffen 
(Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd door Euro-
pese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het Internationaal 
Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan rotswol niet inge-
deeld worden als kankerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-15

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• Tonga® Ultra Clean HP A 22-plafonds zĳn  

ingedeeld in klasse A+.

R
Stofzuiverheid van de lucht
• Tonga® Ultra Clean HP A-plafonds van 22 mm zĳn ingedeeld 

in de ISO 4-klasse overeenkomstig de norm ISO 14 644.1.

Q
Weerstand tegen schimmelvorming
• Op de plafonds Tonga® Ultra Clean HP A 22 is geen schim-

melvorming mogelĳk: Graad 0 overeenkomstig de norm ISO 
846 - methode A.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen 

NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften 
naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en 
het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen 
op te heffen.

• De plafonds Tonga® Ultra Clean HP A 22 worden gemonteerd 
op een profiel T15 - T24.

• De panelen moeten geplaatst worden op een draagstruc-
tuur met siliconenvoeg en worden vastgezet met behulp van 
borgclips van het type Euroclip HP.

• De plafondtegels kunnen met een cutter op maat gesneden 
worden, waarbĳ er geen geluidshinder of stof ontstaat.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Tonga® Ultra Clean HP A 22 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden 
onderhouden.

• Tonga® Ultra Clean HP A 22-plafonds kunnen worden schoon-
gemaakt met behulp van een hogedrukreiniger (120 cycli en 
maximaal 100 bar). In dat geval moeten de panelen op het 
profiel worden vastgezet met behulp van clips: Euroclip HP.

• Andere mogelĳke onderhoudsmethoden: lichte borstel, stofzui-
ger, perslucht, vochtige spons (met of zonder reinigingsmiddel), 
vochtige stoom + droge doek en droge stoom + droge doek.

• Deze onderhoudsmethode zorgt ervoor dat het plafond lan-
ger meegaat.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit

Kanten A

Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600

Lengte 600 1200

Dikte 22 22

Modulematen (in mm)
Panelen per doos 24 12

m² per doos 8,64 8,64

Dozen per pallet 16 16

Vervoersklasse A C

De plafonds Tonga® Ultra Clean HP A 22 zijn verpakt in 
zeszijdige kartonnen dozen. Alle Eurocoustic-dozen zijn 
beschermd door een thermo-krimpfolie. 

Nieuw

T15 T24

Bord A



Area® A 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid
• Gladde afwerking, satĳnachtig en helder
• Geverfde kanten en zichtzĳde
• Afwasbaar met een vochtige spons

Glasvlies met een 
Boreal-coating

 

 
Kanten A, geverfd

 
Steenwolplaat 

van 15 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

 

Wit



Area® A 15
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Geverfde kanten, Boreal-afwerking.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24.

A
Geluidsabsorptie
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt 

bedraagt > 89 % voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 95.6% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 

11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 2,54% 

in een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN 
ISO 2813.

 •  Verspreiding van het licht: > 99 % van het licht wordt 
verspreid. 

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval  

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Area® A 15-panelen wordt voor 45 % gerecycled.  

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.
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Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Area® A 15 zĳn geclassificeerd A.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Area® A 15 worden gemonteerd op een pro-
fiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Area® A 15 houdt 

geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden on-
derhouden.

• De plafonds Area® A 15 kunnen worden gereinigd met: 
lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met 
of zonder reinigingsmiddel), droge of vochtige stoom + 
droge doek.

• Op die manier gaan de plafonds Area® A 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit, Boreal-afwerking
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 22 22
Vervoersklasse A C

De Area® A 15-plafonds zijn verpakt in zeszijdige kartonnen 
dozen. Alle Eurocoustic-dozen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. 
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Ermes® E 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1
• Lichtweerkaatsing: > 89%
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid
• Gladde afwerking, satĳnachtig en helder
• Geverfde kanten en zichtzĳde
• Afwasbaar met een vochtige spons

 

 

 
 Steenwolplaat

van 15 mm

Kanten E, geverfd

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Glasvlies met een 
Boreal-coating

Wit



Ermes® E 15
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Geverfde kanten, Boreal-afwerking.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Ontworpen voor plaatsing op een T15-
profiel, een T15-schaduwprofiel of een 
T24-profiel.

A
Geluidsabsorptie
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Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt 

bedraagt > 89 % voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 95.6% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 

11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 2,54% 

in een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN 
ISO 2813.

 •  Verspreiding van het licht: > 99 % van het licht wordt 
verspreid.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Ermes® E 15-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3). 
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CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Ermes® E 15 zĳn ingedeeld in klasse A.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Ermes® E 15 worden gemonteerd op 
een T15-profiel, een T15-schaduwprofiel of een T24-pro-
fiel.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Ermes® E 15 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan 
worden onderhouden.

• De plafonds Ermes® E 15 kunnen worden gereinigd met: 
lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met 
of zonder reinigingsmiddel), droge of vochtige stoom + 
droge doek.

• Op die manier gaan de plafonds Ermes® E 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit, Boreal-afwerking
Kanten E
Draagstructuren T15 - T15 schaduwprofiel T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 22 22
Vervoersklasse A C

De Ermes® E 15-plafonds zijn verpakt in zeszijdige kartonnen 
dozen. Alle Eurocoustic-dozen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. 
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Clini’Safe® A 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Getest op de 3 criteria in zone 4 van de 

gezondheidsnorm NF S90-351: 2013 
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden 
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfd kanten en zichtzĳde
• Paneel met hoge dichtheid

 

 
 

Decoratief glasvlies met 
een witte coating

Steenwolplaat
van 15 mm

Kanten A, geverfd

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit



Clini’Safe® A 15
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Witte geverfde afwerking op zichtzĳde.
 > Geverfde kanten.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie
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Lichtweerkaatsing
• De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt > 85 % voor 

de witte panelen.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Clini’Safe® A 15-plafonds in modules van 600 x 

600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Clini’Safe® A 15-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Clini’Safe® A 15 zĳn ingedeeld  

in klasse A.
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Gedrag in gezondheidszorginstellingen
• De plafonds Clini’Safe® A 15 voldoen aan de microbiologi-

sche eisen van de zones van type 4 en 3 overeenkomstig 
de norm S90-351: Beheersing van besmetting die zich 
door de lucht verspreidt.

Zones
Stofzuiver-
heid van de 

lucht

Kinetiek van de 
stofverwĳde-

ring

Microbio-
logische 

zuiverheid
Geteste bacteriën

4 ISO 4 CP5 M1
Escherichia coli, Klebsiel-
la pneumoniae, Asper-
gillus niger en Candida 

albicans

3 ISO 4 CP5 M10

Acinobacter 
baumannii, 

Bacillus cereus, 
Streptococcus 
pneumoniae, 

Meticillineresistente 
staphylococcus aureus 

(SARM)

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Clini’Safe® A 15 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Clini’Safe® A 15 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan wor-
den onderhouden.

• De plafonds Clini’Safe® A 15 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons 
(met of zonder reinigings- of ontsmettingsmiddel), natte 
stoom + droge doek.

• De plafonds Clini’Safe® A 15 zĳn bestand tegen de meest 
gebruikte ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen op basis 
van: watersof peroxide, chloordioxide, en glutaaraldehyde.

• Op die manier gaan de plafonds Clini’Safe® A 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 22 22
Vervoersklasse A C

De plafonds Clini’Safe® A 15 zijn verpakt in zeszijdige kartonnen 
dozen. Alle Eurocoustic-dozen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. 
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Clini’Safe® E 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Getest op de 3 criteria in zone 4 van de 

gezondheidsnorm NF S90-351: 2013 
• Onderhoud: 5 reinigingsmethoden 
• Geluidsabsorptie: αw = 0,90
• Brandreactie: A1 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Geverfd kanten en zichtzĳde
• Paneel met hoge dichtheid

 

Kanten E, geverfd

 
 

Decoratief glasvlies met 
een witte coating

Steenwolplaat
van 15 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit



Clini’Safe® E 15
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Witte geverfde afwerking op zichtzĳde.
 > Geverfde kanten.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie
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Lichtweerkaatsing
• De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt > 85 % voor 

de witte panelen.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Clini’Safe® E 15-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Clini’Safe® E 15 zĳn geclassificeerd A.
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Gedrag in gezondheidszorginstellingen
• De plafonds Clini’Safe® E 15 voldoen aan de microbiologi-

sche eisen van de zones van type 4 en 3 overeenkomstig 
de norm S90-351: Beheersing van besmetting die zich 
door de lucht verspreidt.

Zones
Stofzuiver-
heid van de 

lucht
Kinetiek van de 

stofverwĳdering
Microbio-
logische 

zuiverheid
Geteste bacteriën

4 ISO 4 CP5 M1
Bacillus cereus, Strepto-
coccus pneumoniae, As-

pergillus niger en Candida 
albicans

3 ISO 4 CP5 M10
Klebsiella pneumoniae en 
meticillineresistente Stap-
hylococcus aureus (SARM)

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Clini’Safe® E 15 worden gemonteerd op een 
profiel T15 - T15 schaduwprofiel - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de plafonds Clini’Safe® E 15 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan wor-
den onderhouden.

• De plafonds Clini’Safe® E 15 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons 
(met of zonder reinigings- of ontsmettingsmiddel), natte 
stoom + droge doek.

• De plafonds Clini’Safe® E 15 zĳn bestand tegen de meest 
gebruikte ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen op 
basis van: watersof peroxide, chloordioxide, en glutaar-
aldehyde.

• Op die manier gaan de plafonds Clini’Safe® E 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit
Kanten E
Draagstructuren T15 - T15 schaduwprofiel T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 15 15

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 22 22
Vervoersklasse A C

De plafonds Clini’Safe® E 15 zijn verpakt in zeszijdige kartonnen 
dozen. Alle Eurocoustic-dozen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. 
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Acoustichoc® A 22
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bewezen stootbestendigheid
• 7 kleuren beschikbaar
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Brandreactie: A2-s1, d0 voor de witte panelen 

en A1 voor de gekleurde panelen
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

Decoratief wit of gekleurd
glasvlies versterkt

 

Naturel glasvlies
op de rugzijde

 

Kanten A

Steenwolplaat
van 22 mm

 
 

Wit Geel Groen ZwartGrijsBeige Blauw



Acoustichoc® A 22
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Decoratief glasvlies versterkt door een 
geweven raster

 > Ontworpen voor montage op profiel T15 - 
T24 - T35.

A
Geluidsabsorptie

αw = 1 : Klasse An Hz
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B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Euroklasse A2-s1, d0 voor de witte panelen. 
Euroklasse A1 voor de gekleurde panelen.

J
Brandweerstand
• 111 Acoustichoc® A 22-plafonds in modules van 600 x 600 

mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-profiel (zie refe-
rentietestrapport), voldoen aan de eisen van artikel CO13 
van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die voor 
het publiek toegankelĳk zĳn.

Klasse Modules (in 
mm) Draagstructuren Extra  

isolatie
REI 30 600 x 600  Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600   Hout, beton, staal
160 mm  

Eurolene® 603  
+ 0 tot 200 mm IBR

• 111 Acoustichoc® A 22-plafonds in modules van 600 
x 600 mm en 1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 
QUICK-LOCK®-profiel (zie referentieklassementsrapport), 
hebben een stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig 
de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2. K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Acoustichoc® A 22-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.
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• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 
opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-06 (wit) en 0007-07 (ge-

kleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustichoc® A 22 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Acoustichoc® A 22 worden gemonteerd op 
een profiel T15 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustichoc® A 22 houdt 

geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden 
onderhouden.

• De plafonds Acoustichoc® A 22 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Acoustichoc® A 22 lang 
mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit Beige Blauw Grĳs Geel Groen Zwart
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600
Lengte 600 1200
Dikte 22 22

Verpakking
Panelen per 24 12
m2 per doos 8,64 8,64
Dozen per pallet 18 18
Vervoersklasse B B

De plafonds Acoustichoc® A 22 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 
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Acoustichoc® A 40
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bewezen stootbestendigheid
• 7 kleuren beschikbaar
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Brandreactie: A2-s1, d0 voor de witte panelen 

en A1 voor de gekleurde panelen
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Thermische weerstand: 1,10 m². K/W
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

 

 

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Kanten A

Steenwolplaat
van 40 mm

Decoratief wit of gekleurd
glasvlies versterkt

Wit Geel Groen ZwartGrijsBeige Blauw



Acoustichoc® A 40
 > Zelfdragend, vormvast steenwolpaneel.
 > Decoratief glasvlies versterkt door een 

geweven raster
 > Ontworpen voor montage op profiel T24 - 

T35.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

αw = 1 : classe An
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B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Euroklasse A2-s1, d0 voor de witte panelen. 
Euroklasse A1 voor de gekleurde panelen.

J
Brandweerstand
• 111 Acoustichoc® A 40-plafonds in modules van  

1200 x 600 mm, geplaatst met een T24 QUICK-LOCK®-
profiel (zie referentieklassementsrapport), hebben een 
stabiliteit bĳ brand van SF30 overeenkomstig de norm 
NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
• Voor een verhoging van de thermo-akoestische isolatie 

wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 tot 200 
mm IBR (R max. ≈ 5 m2. K/W), blootliggend of met een 
aluminium dampscherm, aanbevolen.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Acoustichoc® A 40 hebben een thermische 

weerstand* van:
Dikte Thermische weerstand*

40 mm 1,10 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Acoustichoc® A 40-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.
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• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 
opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-06 (wit) en 0007-07 (ge-

kleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustichoc® A 40 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Acoustichoc® A 40 worden gemonteerd op 
een profiel T24 - T35.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustichoc® A 40 houdt 

geen stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden 
onderhouden.

• De plafonds Acoustichoc® A 40 kunnen worden gereinigd 
met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Acoustichoc® A 40 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit Beige Blauw Grĳs Geel Groen Zwart
Kanten A
Draagstructuren T24 - T35

Modulematen (in mm)
Breedte 600 1000
Lengte 1200 1500
Dikte 40 40

Verpakking
Panelen per 20 4
m2 per doos 7,20 6
Dozen per pallet 12 14
Vervoersklasse B B

De plafonds Acoustichoc® A 40 zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen.
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Acoustichoc® Impact 15
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bestand tegen schokken van 15 km/h
• 7 kleuren beschikbaar
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Brandreactie: A1 voor de gekleurde panelen en 

A2-s1, d0 voor de witte panelen
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

  

Samenstelling van het systeem

 

+ +

Profiel 
QUICK-LOCK® 
CLIP-ON T24

Acoustichoc® 
panelen

Euroclip

 

 

 
 

Decoratief wit of gekleurd
glasvlies versterkt

Steenwolplaat
van 22 mm

Kanten A

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit Geel Groen ZwartGrijsBeige Blauw



Acoustichoc® Impact 15
 > Systeem samengesteld uit 
Acoustichoc®-panelen van 22 mm, 
QUICK-LOCK® CLIP-ON T24-profielen en 
Euroclip-borgclips.

A
Geluidsabsorptie

αw = 1 : Klasse An Hz
125  250 500 1,000 2,000 4,000
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B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A2-s1, d0. 
Voor de gekleurde panelen: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

Schokbestendigheid
• Voor stoten van grote intensiteit: Klasse 3A-prestaties ge-

certificeerd volgens de Ball-Test-methode door het labora-
torium MFPA Leipzig GmbH, Norm EN 13964 – bĳlage D

Bestand tegen 
meer dan 36 
worpen van een 
harde bal met een 
snelheid van 15 
km/h.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Acoustichoc® Impact 15-panelen wordt voor 45 % gere-
cycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De rotswolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-06 (wit) en 0007-07 (gekleurd).
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M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustichoc® Impact 15 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen 
NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften 
naargelang de aard van de ruimtes.
Acoustichoc® Impact 15-plafond: 600 x 600 x 22 mm
•  De draagprofielen T24 worden elke 1200 mm in evenwĳ-

dige lĳnen geplaatst. Daar loodrecht bovenop wordt om 
de 600 mm een dwarsprofiel van 1200 mm bevestigd en 
vervolgens een dwarsprofiel van 600 
mm om de modules van 600 mm (+ 
4 Euroclips/tegel) te sluiten.

Acoustichoc® Impact 15-plafond: 
1200 x 600 x 22 mm
•  De draagprofielen T24 worden elke 

1200 mm in evenwĳdige lĳnen ge-
plaatst. Daar loodrecht bovenop 
wordt om de 600 mm een dwars-
profiel van 1200 mm.

Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.
Voor de plaatsing van het Impact 15-systeem hebt u per 
m² de volgende elementen nodig:

Tegels Euroclips
600 x 600 x 22 mm 5,6/m2*

1200 x 600 x 22 mm 4,2/m2*

*    Indicatieve hoeveelheden clips per m2, te berekenen volgens de 
configuratie van het gebouw.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustichoc® houdt geen stof 

vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onderhouden.

OVERZICHTSTABEL
Tegels

Kleur Wit, Beige, Blauw, Grĳs, Geel, Groen, Zwart
Kanten A
Draagstructuren T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 1200
Lengte 600 600
Dikte 22 22

Verpakking

Producten Tegels
600 x 600

Tegels
1200 x 600 Euroclips

Panelen/verpak- 20 10 100
m2 per doos 8,64 8,64 -
Dozen per pallet 18 18 -
Serviceklasse B B A

De dozen Eurocoustic-panelen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen.

Bord A
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Acoustichoc® Impact 30
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bestand tegen schokken van 30 km/h
• 7 kleuren beschikbaar
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Brandreactie: A1 voor de gekleurde panelen en 

A2-s1, d0 voor de witte panelen
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

  

Samenstelling van het systeem

 

+ +

Profiel 
QUICK-LOCK® 
CLIP-ON T24/T35

Acoustichoc® 
panelen

Euroclip

 

 

 
 

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Kanten A

Steenwolplaat
van 40 mm

Decoratief wit of gekleurd
glasvlies versterkt

Wit Geel Groen ZwartGrijsBeige Blauw
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M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustichoc® Impact 30 zĳn geclassificeerd A+.

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

Acoustichoc® Impact 30-plafond: 1200 x 600 x 40 mm
• De draagprofielen T24 worden om de 1200 mm in even-

wĳdige lĳnen geplaatst. Daar loodrecht bovenop wordt 
om de 600 mm een dwarsprofiel van 1200 mm.

Acoustichoc® Impact 30-plafond: 1500 x 1000 x 40 mm
• De draagprofielen T35 worden om de 1500 mm in even-

wĳdige lĳnen geplaatst. Daar loodrecht bovenop wordt 
om de 1000 mm een dwarsprofiel van 1500 mm bevestigd. 

 
 
 
 
 
 

Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruim-
tes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuur-
verschillen op te heffen. Voor de plaatsing van het Impact 
30-systeem hebt u per m² de volgende elementen nodig:

Tegels Euroclips
600 x 1200 x 40 mm 4,2/m2*

1000 x 1500 x 40 mm 2/m2*

*    Indicatieve hoeveelheden clips per m2, te berekenen volgens de 
configuratie van het gebouw.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van Acoustichoc® plafonds kan worden 

schoongemaakt met behulp van een lichte borstel en/of 
stofzuiger, wat bĳdraagt tot de duurzaamheid van het 
plafond. 

OVERZICHTSTABEL
Tegels

Kleur Wit, Beige, Blauw, Grĳs, Geel, Groen, Zwart
Kanten A
Draagstructuren T24 - T35
Modulematen (in mm)
Breedte 600 1000
Lengte 1200 1500
Dikte 40 40
Modulematen (in mm)

Producten Tegels
1200 x 600

Tegels
1000 x 1500 Euroclips

Panelen/verpak-
king 10 4 100

m2 per doos 7,2 6 -
Dozen per pallet 12 14 -
Serviceklasse B B A

De dozen Eurocoustic-panelen zijn beschermd door 
een thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld 
en moeten beschut worden opgeslagen.

Acoustichoc® Impact 30
 > Systeem samengesteld uit Acoustichoc® 
panelen van 1200 x 600 x 40 mm of  
1500 x 1000 x 40 mm, QUICK-LOCK® CLIP-ON 
T24/T35-profielen en Euroclip-borgclips.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

αw = 1 : Klasse An
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B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A2-s1, d0. 
Voor de gekleurde panelen: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

Schokbestendigheid
• Voor stoten van grote intensiteit: Klasse 2A-prestaties ge-

certificeerd volgens de Ball-Test-methode door het labora-
torium MFPA Leipzig GmbH, Norm EN 13964 – bĳlage D.  

Bestand tegen meer 
dan 36 worpen van 
een harde bal met 
een snelheid van 30 
km/h.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Acoustichoc® Impact 30-panelen wordt voor 45 % gere-
cycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-06 (wit) en 0007-07 (ge-

kleurd).
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Insula®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Esthetische oplossing voor extra 

geluidsabsorptie
• Structurering van de volumes en de ruimtes
• 59 kleuren en decors verkrĳgbaar
• Brandreactie: volgens vulmaterial
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid

Decoratief wit of
Eurocolors glasvlies 

Wit aluminium kader

+ ou ou+
WitVoorgelakt wit stalen kader

Panelen 
(46 kleuren)

Atoll® Coral®

EA49 EC49

Wolken

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

Golven

EE48 EE30 EE19

EE43EE44
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PLAFONDEILANDEN

Insula®
 > Plafondeilandconcept.
 > Kader aluminium wit staal  
van 76 mm dik.

 > Akoestische Eurocoustic-panelen.

A
Geluidsabsorptie
• Het concept van het akoestische plafondeiland Insula® 

verhoogt de akoestische prestaties van de decoratieve 
panelen van het plafond door directe en indirecte absorp-
tie te combineren.

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse volgens 

vulmaterial.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
akoestische panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

G
Plaatsing
• Standaardkit met kader + profielen + accessoires (alleen 

hangsystemen en hoge bevestigingselementen te voor-
zien, naargelang de aard van de tegel: hout, beton, staal…)

Directe 
absorptie

Directe 
absorptie

1
•  Voorbereiding
•  Leg draagprofielen  

en onderdelen klaar 
•  Uitgebreide monta-

ge-instructie in elke 
doos of download op 
www.api.nl

•  Klik de Cross-Lockbeugels  
op de juiste plaatsen

•  Let op de richting van de beugel

2
•  Aanbrengen  

primaire profielen
•  Breng ophangpunten  

hangers op juiste  
plaats aan

•  Hang primaire profielen  
aan de snelhangers

•  Stel de profielen waterpas 

3
•  Aanbrengen  

secundaire  
profielen

•  Werk vanuit het midden
•   Kantel secundaire profielen 

in de Cross-Lock beugels 
•  Borg de verbinding
•  Plaats de tussenstukken
•  Breng TS clips aan

4
•  Aanbrengen van de Insula  

76A omranding
•  Brede zijde onder
•  Plaats bevestigingsclips  

op hoek- en randdelen
•  Schuif en klik  

randen en hoeken  
op volgorde op  
hun plaats

•  Borg de verbindingen  
met de schroeven

5
•  Aanbrengen  

van de panelen
•  Eerst de panelen 

onder de primaire 
profielen

•  Schuif panelen  
onder profielen door

OVERZICHTSTABEL
Modulematen (in mm)
Kleur Wit / Eurocolors / Decors / Boreal
Breedte (in mm) 1200 1200
Lengte (in mm) 1200 2400
Gewicht (kg) 8,65 13,65

Verpakking
Panelen/verpakking 2 2

Vervoersklasse C C

Andere formaten op aanvraag

Akoestische panelen afzonderlijk te bestellen.
De dozen Eurocoustic-panelen zijn beschermd 
door een thermo-krimpfolie. De pallets zijn 
ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen.
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Eurobaffle®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Beheersing van de nagalm
• Zorgt voor een akoestische correctie met 

behoud van het volume en de natuurlĳke 
verlichting van de ruimte

• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Een uitgebreide keuze aan kleuren
• Vrĳe installatie: variabele patronen en hoogtes

Decoratief
wit glasvlies,

Eurocolors of decors
(aan beide zijden)

Voorgelakt wit 
stalen kader

+ ou ou+
WitVoorgelakt wit stalen kader

Panelen 
(46 kleuren)

Atoll® Coral®

EA49 EC49

Wolken

EN48 EN30 EN19

EN44 EN43

Golven

EE48 EE30 EE19

EE43EE44



Eurobaffle®
 > Verticaal absorptie-element.
 > Vormvaste steenwolplaat aan 4 zĳden 
omkaderd door gegalvaniseerd en 
voorgelakt wit staal.

 > Decoratief vlies op beide zichtzĳden. 

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

Aeq 
(m2)

n 1200 x 600 x 44mm n 1200 x 600 x 80mmn 1200 x 300 x 44mm

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse volgens 

vulmaterial

D
Vochtbestendigheid
•     We garanderen een perfecte vormvastheid in een voch-

tige atmosfeer.
•  Zwembaden: Door het risico van roest in een chloorrĳke 

omgeving raden we een extra roestbehandeling aan voor 
de kaders en accessoires.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze akoestische 
panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).
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E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-01 voor de witte panelen.
• Nr. prestatieverklaring: 0007-02 voor de gekleurde pa-

nelen.
• Nr. prestatieverklaring: 0007-04 voor de wit geverfde 

panelen.

M
Kwaliteit van de binnenlucht

• Het Eurobaffle®-product is ingedeeld in klasse A+ of A, 
volgens de akoestische plaat.

G
Plaatsing
•  Overeenkomstig de voorschriften van het Franse techni-

sche standaarddocument (DTU - Document Technique 
Unifié) 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en andere 
DTU's die van toepassing zĳn a½ankelĳk van de aard van 
de lokalen.

Voorbeeld:

               * Ophangelementen niet meegeleverd.
 
OVERZICHTSTABEL
Kleur / Afwer-
king Wit Eurocolors/Decors/Boreal

Modulematen (in mm)
Breedte 300 600 600 300 600 600
Lengte 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Dikte 44 44 80 44 44 80
Overige afme-
tingen,
kaderkleuren 
of aluminium 

Op aanvraag

Modulematen (in mm)
Panelen per 
doos 12 6 4 12 6 4

m2 per doos 4,32 4,32 2,88 4,32 4,32 2,88
Dozen per pallet 14 14 14 14 14 14
Vervoersklasse A A B C C C

De plafonds Eurobaffle® zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 

Snelhanger*
ø 6 mm

Ketting*



Alizé®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsisolatie tot 38 dB
• Brandreactie: A1 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid 
• Thermische weerstand van: 

1,10 m². K/W (40 mm) 2,25 m². K/W (80 mm) 
• Plaatsing mogelĳk onder koud dak 

Wit 94

Decoratief wit glasvlies 

Aluminiumfolie

Steenwolplaat  
van 40 mm 

of 80 mm. Kanten A

Naturel glasvlies   
aan de rugzijde
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T24schaduwpro�el 
T15T15T15 T24 T35

Kant A

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Alizé®-pane-
len wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳ-
zigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens 
het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) 
kan rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend 
voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-08.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Alizé® zĳn ingedeeld in de klasse A. 

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• Alizé®-plafonds worden gemonteerd op een profiel T15 
- T24 - T24.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de Alizé®-plafonds houdt geen stof vast, 

waardoor het gemakkelĳk kan worden onderhouden.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit (94)
Kanten A
Draagstructuren T15 - T24

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600 600 600
Lengte 600 1200 600 1200
Dikte 40 40 80 80

Verpakking
Panelen per 20 10 12 6
m2 per doos 7,20 7,20 4,32 4,32
Dozen per pallet 12 12 10 10
Vervoersklasse A A A A

Alle Eurocoustic-dozen zijn beschermd door een 
thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld 
en moeten beschut worden opgeslagen.

Alizé®
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel. 
 > Samengesteld element van glasvlies en 
aluminiumfolie.

 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

 > Geschikt voor de profielen T15 en T24.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

αw = 0,5540 mmn αw  = 0,6080 mmn

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

α

C
Overlangse geluidsisolatie
• Het Alizé®-plafond in combinatie met een Eurocoustic-ge-

luidsschot (Acoustipan®) verbetert de overlangse isolatie 
tussen twee ruimtes.

Dikte Geluidsschot Dn,f,w (C;Ctr)
dB

40 mm + Acoustipan®  48 (-2,8)

40 mm -

 

38 (-2,8)

C
Lichtweerkaatsing
• De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt > 81 % voor 

de witte panelen.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

J
Brandweerstand
• 111 Alizé®-plafonds in modules van 600 x 600 x 40 mm, ge-

plaatst met een profiel T24 (zie referentietestrapport), voldoen 
aan de eisen van artikel CO13 van de Franse brandvoorschrif-
ten voor gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn.

Klasse Modules 
(in mm) Draagstructuren Extra isolatie

REI 30 600 x 600 Beton, staal Nee

REI 30 600 x 600 Hout, beton, 
staal

160 mm Eurolene® 603 
+ 0 tot 200 mm IBR

•  111 Alizé®-plafonds in modules van 1200 en 600 x 600 mm, 
geplaatst op een profiel T24 (zie technische referentiefi-
che), hebben een stabiliteit bij brand van SF 30 overeen-
komstig de norm NBN 713-020.

Thermo-akoestische isolatie
Voor een verhoging van de thermo-akoestische iso-
latie wordt de plaatsing van isolatiemateriaal van 0 
tot 200 mm IBR (R max. ≈ 5 m². K/W), blootliggend of 
met een aluminium dampscherm, aanbevolen.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Alizé® hebben een thermische weerstand* van:

Dikte Thermische weerstand
40 mm R = 1.10 m². K/W
80 mm R = 2.25 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162 PA
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Acoustipan® 
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsschot voor een winst van 11 dB
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klasse A

Aluminiumfolie

Steenwolplaat
van 80 mm

Aluminiumfolie
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L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

voor het grootste deel gerecycled.
• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  

en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0001-103.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De Acoustipan®-panelen zĳn ingedeeld in de klasse A.

G
Plaatsing 

 
 
 

 
OVERZICHTSTABEL

Modulematen (in mm)
Breedte 600 1000
Lengte 1200 1200
Dikte 80 80

Verpakking
Panelen per 5 3
m2 per doos 3,6 3,6
Dozen per pallet 12 10
Vervoersklasse A C

De Acoustipan®-panelen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie en worden per pallet verkocht. De pallets zijn 
ingewikkeld en moeten beschut worden opgeslagen. 

Voor

Na

Acoustipan®
 > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
 > Aan beide zĳden bekleed met  
aluminiumfolie.

A
Overlangse geluidsisolatie
• Acoustipan® vermindert de laterale geluidsoverdracht 

tussen 2 ruimtes.

45

50

40

35

30
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10
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0

28

39

Tonga®
40 mm

38

48

Alizé®
40 mm

n Plafond alleen n Plafond met Acoustipan® 

dB ∆ = 11∆ = 10

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A2-s1, 

d0

 Overlapping van de lege ruimtes in de plenums of de 
dakruimtes
• Ontoegankelijke dakruimtes en de ruimte tussen de 

vloer en het systeemplafond moeten worden overlapt 
met elementen uit materiaal van categorie M0 of met 
brandschermen die 15 minuten bescherming bieden.

• Deze cellen moeten een maximale oppervlakte van 300 
m2 hebben, waarbĳ de grootste afmeting niet meer dan 
30 m bedraagt.

• Deze overlapping is niet nodig als de bovenvermelde lege 
ruimtes beschermd zĳn door een sprinklersysteem of zich 
binnen een compartiment bevinden.

D
Vochtbestendigheid
•   100 % vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
•   De Acoustipan®-plafonds hebben een thermische weer-

stand* van:

Dikte Thermische weerstand
80 mm R = 2.35 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162
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Acoustished® A 40
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Brandreactie: A1 voor de witte panelen en A2-

s1, d0 voor de gekleurde panelen
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid 
• Module van 1500 x 1000 mm.
• Hogere weerstand tegen buiging
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+
• Conform de eisen van de RT 2012
• ACERMI-certificering  

• Montage mogelĳk als plafond en als wand

Decoratief wit of Eurocolors 
glasvlies (7 kleuren)  

 Steenwolplaat
van 38 mm

Kanten A

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit 09 EC27 
EuroBruyère

EC28 
EuroFraise

EC43 
EuroNoir

EC45 
EuroPerle

EC16 
EuroAzur

EC02 
EuroTournesol

EC07 
EuroPomme



L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Acoustished® 
A 40-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen (infor-
matiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheids-
risico's) te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Acoustished® A 40-plafonds dragen bĳ aan 7 van de 14 
doelstellingen van de NF HQETM-aanpak (Haute Qualité En-
vironnementale = Hoge Milieukwaliteit). Neem met ons con-
tact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 “Mili-
eumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet opge-

nomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende stoffen 
(Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd door Euro-
pese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het Internationaal 
Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan rotswol niet inge-
deeld worden als kankerverwekkend voor de mens (groep 3). 

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-12 (wit) en 0007-13 (gekleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustished® A 40 zĳn ingedeeld in  

klasse A+.

G
Plaatsing
Als plafonds
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 

68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang 
de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en 
het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen 
op te heffen.

• De plafonds Acoustished® A 40 worden gemonteerd op een 
profiel T35.

Als wand
De montage moet worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen 
van Eurocoustic zoals beschreven op p. 127 (wandmontage).
De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zonder ge-
luidshinder of stofvorming, voor montage als plafond of als wand.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustished® A 40 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onderhouden.
• De plafonds Acoustished® A 40 kunnen worden gereinigd met: 

lichte borstel / stofzuiger.
• Op die manier gaan de plafonds Acoustished® A 40 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 09 7 Eurocolors
Kanten A
Draagstructuren T35
Modulematen (in mm)
Modulematen Poseren tussen gordingen Monteren  
Breedte 990 990 990 1000
Lengte 1310 1370 1985 1500
Dikte 38 38 38 38
Verpakking
Panelen per 8 8 8 8
m2 per doos 10,38 10,85 15,72 12,00
Dozen per pallet 8 8 8 8
Vervoersklasse C C C A

De plafonds Acoustished® A 40 zijn beschermd door 
een thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld 
en moeten beschut worden opgeslagen. 

Acoustished® A 40
 > Zelfdragend, vormvast steenwolpaneel.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de rugzĳde.
 > Ontworpen voor plaatsing op een T35-profiel.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000
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α

 αw = 1 : Klasse A 38 mm (plafond plaatsing) : n

  38 mm (muur plaatsing) : αw = 0,95 : Klasse An

C
Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt 

> 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94.8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,75% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 •  Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt verspreid.
 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de verspreiding 

van het natuurlĳke licht.
 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de behoef-

ten aan kunstmatige verlichting.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A1 Voor de gekleurde 
panelen: Euroklasse A2-s1, d0.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Acoustished® A 40 hebben een thermische weer-

stand die wordt gemeten overeenkomstig de norm NF EN 
12667. De plafonds zĳn ook ACERMI-gecertificeerd overeen-
komstig de norm NF EN 13162:

Dikte Thermische weerstand
38 mm 1,10 m². K/W

•  Conform de eisen van de RT 2012.

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de me-
chanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
•  De maximale blootstelling van de panelen aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur (°C)) 
wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C.

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C.

C
Luchtvochtigheid ≤ 95 % 

Temperatuur ≤ 30 °C 
Meer risico op condensatie.

D Strengere omstandigheden dan  
hierboven

•  Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde be-
lasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Acoustished® A 40 van alle afmetingen, met inbegrip 
van de grootste, zĳn ingedeeld: 
• Met verdeelde belasting: C/130N/m².
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Acoustished® A 80
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptie αw = 1
• Thermische weerstand: 2,20 m². K/W
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Paneel met hoge dichtheid 
• Module van 1500 x 1000 mm.
• Hogere weerstand tegen buiging
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+
• Conform de eisen van de RT 2012
• ACERMI-certificering  

• Montage mogelĳk als plafond en als wand 

Decoratief wit of Eurocolors 
glasvlies (7 kleuren)

Steenwolplaat
van 77 mm

Kanten A

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit 09 EC27 
EuroBruyère

EC28 
EuroFraise

EC43 
EuroNoir

EC45 
EuroPerle

EC16 
EuroAzur

EC02 
EuroTournesol

EC07 
EuroPomme



Acoustished® A 80
 > Zelfdragend, vormvast steenwolpaneel van 77 mm.
 > Decoratief vlies op zichtzĳde.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de rugzĳde.
 > Ontworpen voor plaatsing op een T35-profiel.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000
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α

 αw = 1 : classe A 77 mm (plafond plaatsing) : n

  77 mm (muur plaatsing) : αw = 1 : classe An

C
Licht
•  Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt 

> 87% voor de witte panelen.
 •  Wit: L = 94.8% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 •  Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,75% in 

een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 •  Verspreiding van het licht: 100 % van het licht wordt verspreid.
 •  Meer natuurlĳk licht: Verbetering van 6% van de verspreiding 

van het natuurlĳke licht.
 •  Behoefte aan verlichting: Vermindering van 11 % van de behoef-

ten aan kunstmatige verlichting.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: 

Voor de witte panelen: Euroklasse A1. 
Voor de gekleurde panelen en decors: Euroklasse A2-s1, d0.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Acoustished® A 80 hebben een thermische weer-

stand die wordt gemeten overeenkomstig de norm NF EN 
12667. De plafonds zĳn ook ACERMI-gecertificeerd overeen-
komstig de norm NF EN 13162:

Dikte Thermische weerstand
77 mm 2,20 m². K/W

•  Conform de eisen van de RT 2012.

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de me-
chanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
•  De maximale blootstelling van de panelen aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur (°C)) 
wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C.

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C.

C
Luchtvochtigheid ≤ 95 % 

Temperatuur ≤ 30 °C 
Meer risico op condensatie.

D Strengere omstandigheden  
dan hierboven

•  Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde be-
lasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Acoustished® A 80 van alle afmetingen, met inbegrip 
van de grootste, zĳn ingedeeld: 
• Met verdeelde belasting: C/195N/m².
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Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Acoustished® 
A 80-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-en BREE-
AM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatie-
bladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico's) 
te vinden op de website www.inies.fr. 

• De Acoustished® A 80-plafonds dragen bĳ aan 7 van de 14 doel-
stellingen van de NF HQETM-aanpak (Haute Qualité Environne-
mentale = Hoge Milieukwaliteit). Neem met ons contact op voor 
meer informatie over deze milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 “Mili-
eumanagementsysteem”. 

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet opge-

nomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende stoffen 
(Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳzigd door Euro-
pese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens het Internationaal 
Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan rotswol niet inge-
deeld worden als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-12 (wit) en 0007-13 (gekleurd).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De plafonds Acoustished® A 80 zĳn ingedeeld  

in klasse A+.

G
Plaatsing
Als plafonds
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF 

P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naarge-
lang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en 
het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen 
op te heffen.

• De plafonds Acoustished® A 40 worden gemonteerd op een 
profiel T35.

Als wand
De montage moet worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen 
van Eurocoustic zoals beschreven op p. 127 (wandmontage).
De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zonder ge-
luidshinder of stofvorming, voor montage als plafond of als wand.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustished® A 80 houdt geen 

stof vast, waardoor het gemakkelĳk kan worden onderhouden.
• De plafonds Acoustished® A 80 kunnen worden gereinigd 

met: lichte borstel / stofzuiger.
• Op die manier gaan de plafonds Acoustished® A 80 lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 09 7 Eurocolors
Kanten A
Draagstructuren T35
Modulematen (in mm)
Modulematen Poseren tussen gordingen Monteren  
Breedte 990 990 990 1000
Lengte 1310 1370 1985 1500
Dikte 77 77 77 77
Modulematen (in mm)
Panelen per 4 4 4 4
m2 per doos 5,19 5,43 7,86 6,00
Dozen per pallet 8 8 8 8
Vervoersklasse C C C A

De plafonds Acoustished® A 80 zijn beschermd door 
een thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld 
en moeten beschut worden opgeslagen. 

GROTE VOLUMES/WARME DAKEN
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Acoustished® CV A 40
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bestendigheid tegen luchtdoorstroming en 

waterdamp
• Thermische weerstand: R = 1.10 m². K/W
• Plaatsing mogelĳk onder koud dak
• Excell Zone Verte-label voor de inrichting van 

land- en wĳnbouwlokalen
• Brandreactie: A1 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Hogere weerstand tegen buiging

 

Kanten A

 

 
 

Decoratief 
wit glasvlies

Steenwolplaat
van 38 mm

Aluminiumfolie

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit 94
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Acoustished® CV A 40
 > Vormvaste steenwolplaat van 38 mm.
 > Grote afmetingen.
 > Bedekt met een samengesteld element 
van glasvlies en aluminiumfolie.

 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie
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C
Licht
• Lichtreflectie: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt 

meer dan 80 % voor het vlies.
• Wit: L = 92 % - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11 664-4.
• Glans: mat; het helderheidsniveau bedraagt 0,43% onder 

een hoek van 85° overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
• Lichtverspreiding: 100 % van het licht wordt verspreid.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad. 

Bestendigheid tegen luchtdoorstroming
• De Acoustished® CV A 40-panelen zijn bestand tegen 

luchtdoorstroming.

Weerstand tegen waterdamp
• De Acoustished® CV A 40-panelen zijn bestand tegen 

waterdamp.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Acoustished® CV A 40 hebben een thermi-

sche weerstand die wordt gemeten overeenkomstig de 
norm NF EN 12667. De plafonds zĳn ook ACERMI-gecer-
tificeerd overeenkomstig de norm NF EN 13162:

Dikte Thermische weerstand

38 mm 1,10 m².K/W

• Conform de eisen van de RT 2012.

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de 
mechanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
• De maximale blootstelling van de tegels aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur 
(°C)) wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse  Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C

C Luchtvochtigheid ≤ 95 % 
Temperatuur ≤ 30 °C, meer risico op condensatie

D Strengere omstandigheden dan hierboven

• Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde 
belasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Acoustished® CV A 40 van alle afmetingen, 
met inbegrip van de grootste, zĳn ingedeeld: C/130 N/m².

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Acoustis-
hed® CV A 40-panelen wordt voor 45 % gerecycled. 

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.
fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over 
deze milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwek-
kende stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 
gewĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-08.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• Klasse A
• Excell Zone Verte-label

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruim-
tes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuur-
verschillen op te heffen.

• De plafonds Acoustished® CV A 40 worden gemonteerd 
op een profiel T35.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, 
zonder geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustished® CV A 40 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan 
worden onderhouden.

• De plafonds Acoustished® CV A 40 kunnen worden gerei-
nigd met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Acoustished® CV A 40 lang 
mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 94

Kanten A

Draagstructuren T35

Modulematen (in mm)
Breedte 990 990 990 1000

Lengte 1310 1370 1985 1500

Dikte 38 38 38 38

Modulematen (in mm)
Panelen per doos 8 8 8 8

m² per doos 10,38 10,85 15,72 12,00

Dozen per pallet 8 8 8 8

Vervoersklasse C C C A

De plafonds Acoustished® CV A 40 zijn beschermd 
door een thermo-krimpfolie. De pallets zijn 
ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 

Nieuw

Kant A

T35



Acoustished® CV A 80
DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Bestendigheid tegen luchtdoorstroming en 

waterdamp
• Thermische weerstand: R = 2.20 m². K/W
• Plaatsing mogelĳk onder koud dak
• Excell Zone Verte-label voor de inrichting van 

land- en wĳnbouwlokalen
• Brandreactie: A1 
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Hogere weerstand tegen buiging

 

 

 
 

Decoratief 
wit glasvlies

Kanten A

Steenwolplaat
van 77 mm

Aluminiumfolie

Naturel glasvlies
op de rugzijde

Wit 94
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Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval wordt 

grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze Acoustis-
hed® CV A 80-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekkende 
stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewĳ-
zigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). Volgens 
het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) 
kan rotswol niet ingedeeld worden als kankerverwekkend 
voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0007-08.

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• Klasse A
• Excell Zone Verte-label

G
Plaatsing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de nor-

men NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-
schriften naargelang de aard van de ruimtes.

• Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes 
en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurver-
schillen op te heffen.

• De plafonds Acoustished® CV A 80 worden gemonteerd 
op een profiel T35.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, zon-
der geluidshinder of stofvorming.

P
Onderhoud
• Het oppervlak van de plafonds Acoustished® CV A 80 

houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan 
worden onderhouden.

• De plafonds Acoustished® CV A 80 kunnen worden gerei-
nigd met: lichte borstel / stofzuiger.

• Op die manier gaan de plafonds Acoustished® CV A 80 
lang mee.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit 94

Kanten A

Draagstructuren T35

Modulematen (in mm)
Breedte 990 990 990 1000

Lengte 1310 1370 1985 1500

Dikte 77 77 77 77

Modulematen (in mm)
Panelen per doos 4 4 4 4

m² per doos 5,18 5,43 7,84 6,00

Dozen per pallet 8 8 8 8

Vervoersklasse C C C A

De plafonds Acoustished® CV A 80 zijn beschermd 
door een thermo-krimpfolie. De pallets zijn 
ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen. 

Acoustished® CV A 80
 > Vormvaste steenwolplaat van 77 mm.
 > Grote afmetingen.
 > Bedekt met een samengesteld element 
van glasvlies en aluminiumfolie.

 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzĳde.

A
Geluidsabsorptie
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Licht
• Lichtreflectie: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt 

meer dan 80 % voor het vlies.
• Wit: L = 92 % - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11 664-4.
• Glans: mat; het helderheidsniveau bedraagt 0,43% onder 

een hoek van 85° overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
• Lichtverspreiding: 100 % van het licht wordt verspreid.

B
Brandreactie
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

B
Bestendigheid tegen luchtdoorstroming
• De Acoustished® CV A 80-panelen zijn bestand tegen 

luchtdoorstroming.

A
Weerstand tegen waterdamp
• De Acoustished® CV A 80-panelen zijn bestand tegen 

waterdamp.

K
Thermische weerstand
• De plafonds Acoustished® CV A 80 hebben een thermi-

sche weerstand die wordt gemeten overeenkomstig de 
norm NF EN 12667. De plafonds zĳn ook ACERMI-gecer-
tificeerd overeenkomstig de norm NF EN 13162:

Dikte Thermische weerstand

77 mm 2,20 m².K/W

• Conform de eisen van de RT 2012.

S
Mechanische weerstand
Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bĳlage F wordt de 
mechanische weerstand uitgedrukt volgens 2 criteria: 
• De maximale blootstelling van de tegels aan de weers-

omstandigheden (luchtvochtigheid (%) en temperatuur 
(°C)) wordt uitgedrukt in een klasse van A tot D:

Klasse  Blootstellingsomstandigheden

A Luchtvochtigheid ≤ 70 % 
Temperatuur ≤ 25 °C

B Luchtvochtigheid ≤ 90 % 
Temperatuur ≤ 30 °C

C Luchtvochtigheid ≤ 95 % 
Temperatuur ≤ 30 °C, meer risico op condensatie

D Strengere omstandigheden dan hierboven

• Het type belasting wordt uitgedrukt voor een verdeelde 
belasting in N/m² (10 N/m² = 1 kg/m²).

De plafonds Acoustished® CV A 80 van alle afmetingen, 
met inbegrip van de grootste, zĳn ingedeeld: C/195 N/m².

Nieuw

Kant A

T35



Acoustiroc®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Geluidsabsorptieoplossing voor wanden
• Stootbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• 2 soorten perforatie
• Kleuren op aanvraag
• QAI (binnenluchtkwaliteit): Klassering A+

Steenwolplaat
van 40 mm

 

Zwart glasvlies

Stalen Plaat met witte 
of gekleurde epoxy-coating

 

Wit Wit

Perforatie Constellation Perforatie Orion
Overige RAL - kleuren
op aanvraag

Grijs Grijs Licht Ivoor  Licht Ivoor  Perzik Perzik 

Het assortiment wandpanelen Acoustiroc®  

evolueert, voor nog meer hogere prestaties en meer 

comfort!

• Een betere geluidsabsorptie met een αw tot 1!

•  Een nieuwe perforatie Infinity: 11% Ø 1,5  

(vervangt Constellation), ter aanvulling van de 

perforatie Orion

•  Een vernieuwde esthetiek met een assortiment  

van 12 hedendaagse kleuren met “Soft Touch” 

-afwerking

• En altijd met bewezen schokbestendigheid

Vanaf 16 april wordt de commercialisering van deze 

nieuwe aanbieding Acoustiroc® verzekerd door

het bedrijf Plafometal. (www.plafometal.be)
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G
Plaatsing
• Zie pagina 128.

OVERZICHTSTABEL
Kleur Wit / Licht Ivoor / Perzik / Grĳs
Perforaties Constellation Orion
% Perforaties 30 25
Ø van de gaten  
(in mm) 2 3 tot 7

Asafstand van  3,5 -

Modulematen (in mm)
Breedte 800
Lengte 2700

Dikte panelen 40

Dikte staalplaat 75/100
Retour 38 mm

Modulematen (in mm)
Panelen/verpak- 2 2
m2 per doos 4,32 4,32
Dozen per pallet 8 8
Vervoersklasse C C

Accessoires

Producten Profiel
Acoustiroc®

Profiel haak-
se hoek Wig Clip Lĳst

m2 per doos 2,8 2,7
Dozen per pallet 6 4 6 50 10
Vervoersklasse C C C C C

Profiel Acoustiroc®

Acoustiroc® wig

Wit profiel haakse hoek

De dozen Eurocoustic-panelen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen.
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Acoustiroc®
 > Vormvaste steenwolplaat van 40 mm.
 > Bekleed met een zwart glasvlies dat is 
verlĳmd op een witte of gekleurde (epoxy-
verf), geperforeerde staalplaat met een 
opstaande rand (dikte 75/100).

A
Geluidsabsorptie
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 n  αw = 0,80(H)Constellation αwOrion  = 0,85(H)n Hz

α

Directe geluidsisolatie
• Placopan® 5A-paneel: Dnat Rose = 30 dB(A).
• Placopan® 5A + Acoustiroc®-paneel: Dnat Rose = 36 dB(A). 

Meting CFT Andrésy.

B
Reactie bĳ brand
• Klassering M1.

D
Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de luchtvochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand

Dikte Thermische weerstand*
40 mm R = 1.10 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Acoustiroc®-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

M
Kwaliteit van de binnenlucht
• De wandpanelen Acoustiroc® zĳn geclassificeerd A+.
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Eurolene®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Product voor extra thermo-akoestische isolatie
• Voor metselwerk tegen wandpanelen, plenums 

en scheidingswanden
• Brandreactie: A1

Kanten A

Vormvaste
steenwolplaat

van 45, 50 of 160 mm
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Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recycleerbaar en ons productieafval 

wordt grotendeels gerecycleerd. De inhoud van onze 
Eurolene®-panelen wordt voor 45 % gerecycled.

• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  
en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).

E
CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0001-100 voor de panelen Euro-

lene® 603 en 604.
• Nr. prestatieverklaring: 0001-101 voor de panelen Euro-

lene® 605, 607 en 609.

OVERZICHTSTABEL

Modulematen (in mm)
Eurolene® 603 604 605 607 609
Breedte 600 600 600 600 600
Lengte 1200 1200 1200 1200 1200
Dikte 160 45 50 50 50
Volumieke massa 30 kg/m3 40 kg/m3 50 kg/m3 70 kg/m3 90 kg/m3

Modulematen (in mm)
Panelen per 2,16 8,64 8,64 5,76 5,76
m2 per doos 3 12 12 8 8
Dozen per pallet 10 8 8 12 12
Vervoersklasse B B B B B

De dozen Eurocoustic-panelen zijn beschermd door een thermo-
krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden 
opgeslagen.

AANVULLENDE PRODUCTEN

Eurolene®
 > Onbeklede vormvaste steenwolplaat van 
160, 50, 45 mm dik.

A
Akoestische isolatie
• De panelen Eurolene® zorgen voor performante schei-

dingswanden met isolatiewaarden van 30 tot 60 dB 
naargelang het ontwerp.

B
Reactie bĳ brand
•  Euroklasse A1 volgens de norm EN 13501-1.

J
Brandweerstand
•   Eurolene 603-panelen, dikte 160 mm.
•  De panelen Eurolene® zijn onmisbare aanvullingen 

voor de plafonds Tonga®A 22, Tonga® A 40, Tonga® E 20, 
Tonga® Ultra Clean A 22, Tonga® Ultra Clean HP A 22,  
Tonga® Ultra Clean A 40, Tonga® Ultra Clean E 20, Acousti-
choc® A 22, Acoustichoc® A 40, Alizé®, Acoustished® CV A 40 
voor het bereiken van een REI 30 (brandbestendigheid) op 
een houten draagstructuur.

D
Vochtbestendigheid
•   100 % vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.
•  Ongevoelig voor verschillen in vochtigheidsgraad en voor 

de dampstromen die door de wandpanelen gaan.

Vochtgevoeligheid
•   Niet-vochtabsorberend volgens LNE-laboratoriumtests.
•  De tests die zĳn uitgevoerd overeenkomstig de norm NF 

P 75.302, hebben aangetoond dat de Eurolene®-panelen 
perfect bestand zĳn tegen het binnendringen van water 
door zwaartekracht.

•  De Eurolene®-panelen houden geen water vast en behou-
den hun vorm bĳ accidentele indringing van water.

K
Thermische weerstand
•   De Eurolene®-panelen hebben een thermische weer-

stand* van:

Eurolene® Dikte Thermische weerstand
603 160 mm R = 4.30 m². K/W
604 45 mm R = 1.20 m². K/W
605 50 mm R = 1.40 m². K/W
607 50 mm R = 1.40 m². K/W
609 50 mm R = 1.40 m². K/W

*Overeenkomstig de norm EN 13162

PA
G

IN
A

'S
 10

4-
10

5



Protisol®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Product voor extra thermo-akoestische isolatie
• Integratie mogelijk in omkastingen, akoestische 

schermen, scheidingswanden en isolerende 
bekledingen

• Geluidsabsorptie: αw = tot 1 (50 mm)
• Brandreactie: A1
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
• Thermische weerstand van 1,35 m² K/W
• Onbrandbaar

Steenwolplaat 
van 30 of 50 mm

 

Kanten A

Zwart glasvlies



Protisol®
 > Vormvaste steenwolplaat van 30 of 50 
mm.

 > Bekleed met een zwart glasvlies.

A
Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

α

 
Meting zonder 
luchtspouw. }  30 mm αw= 0,65 (MH) (70kg/m3) : Klasse C

 
n  

 50 mm αw= 0,95 (50kg/m3) : Klasse An  
 50 mm αw= 1 (70kg/m3) : Klasse An

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
•   100 % vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

K
Thermische weerstand
•   De plafonds Protisol® hebben een thermische weerstand* 

van:

Dikte Thermische weerstand
50 mm R = 1.35 m². K/W

*  Geldig voor de dichtheden 50 kg/m3 en 70 kg/m3. Overeenkomstig de 
norm EN 13162

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

voor het grootste deel gerecycled.
• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  

en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).
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CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0001-104.

OVERZICHTSTABEL

Modulematen (in mm)
Breedte 600 600 1200 1200
Lengte 1200 1200 1200 1200
Dikte 50 50 30 50

Volumieke
massa 50 kg/m3 70 kg/m3 70 kg/m3 70 kg/m3

Modulematen (in mm)
m2 per doos 8,64 5,76 11,52 5,76
Panelen per 12 8 8 4
Dozen per pallet 8 12 10 12
Vervoersklasse B B B B

Raadpleeg ons voor overige afmetingen, diktes, volumieke massa, 
oppervlaktebehandeling en minimale fabricagehoeveelheid. 
NB: Tolerantie van de vliesbekleding van 15 mm over een lengte. 
De plafonds Protisol® zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. 
De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden opgeslagen.

AANVULLENDE PRODUCTEN
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Eurobac®

DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN
• Aanvullend product voor metalen plafonds, 

lamellen en profielplaten
• Geluidsabsorptie: αw = 1
• Brandreactie: A1
• Zwart glasvlies om de verspreiding van stof in de 

ruimte te beperken

 

Zwart 
glasvlies

 

Steenwolplaat 
van 30 mm 



Eurobac®
 > Vormvaste steenwolplaat van 30 mm.
 > Bekleed met een zwart glasvlies.

A
Geluidsabsorptie

B
Reactie bĳ brand
• Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

D
Vochtbestendigheid
•    Steenwol is van nature niet-vochtabsorberend.

L
Milieu en gezondheid
Milieu
• Minerale wol is recyclebaar en het productieafval wordt 

voor het grootste deel gerecycled.
• Voor projecten die kaderen in het NF HQETM-, LEED®-  

en BREEAM®-beleid zĳn de geverifieerde FDE&S-bladen 
(informatiebladen met verklaringen over milieu- en ge-
zondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. 
Neem met ons contact op voor meer informatie over deze 
milieucertificeringen.

• Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 
'Milieuvriendelĳk managementsysteem'.

Gezondheid
• De steenwolpanelen worden gemaakt van vezels die niet 

opgenomen zĳn in de classificatie van kankerverwekken-
de stoffen (Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 ge-
wĳzigd door Europese Verordening (EG) nr. 790/2009). 
Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronder-
zoek (IARC) kan rotswol niet ingedeeld worden als kan-
kerverwekkend voor de mens (groep 3).
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CE-markering
• Nr. prestatieverklaring: 0001-104.

OVERZICHTSTABEL
Modulematen (in mm)
Breedte 300 600
Lengte 1200 1200
Dikte 30 30

Verpakking
Panelen per 288 20
m2 per doos 103,68 14,4
Dozen per pallet 1 8
Vervoersklasse C C

De Eurobac®-panelen zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. 
De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschut worden opgeslagen. 

AANVULLENDE PRODUCTEN

125  250 500 1,000 2,000 4,000

 αwn  = 1 : Klasse A
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De kleuren
Breng leven in uw plafonds

GELE KLEUREN
 

Geel is de kleur van de zon en symboliseert optimisme en 
een goed humeur. Gecombineerd met groene en blauwe 
kleuren brengt deze kleur warmte en vrolijkheid in de ruim-
te. 

Van het rustgevende en frisse EuroPaille tot het zonnige 
en oranjeachtige EuroTournesol, in het gamma 'Gele kleu-
ren' van Eurocoustic vindt u de juiste kleur voor dat archi-
tecturale project waar u licht en dynamiek in wilt bren-
gen.

EuroPêche
EC06

Euro 
Coquillage
EC05

EuroPaille
EC04

EuroCéréale
EC03

EuroTournesol
EC02

EuroCitron
EC01

WITTE KLEUREN
 

Wit, de kleur van de sneeuw en van het licht, symboliseert 
zuiverheid en onschuld. Wit kan met alle andere kleuren 
worden gecombineerd voor een perfect evenwicht.

Satijnwit (Boreal-afwerking) of Stralend wit (Wit 09, sluit 
het meest aan bij zuiver wit), het gamma 'Witte kleuren' 
van Eurocoustic biedt u een uitstekende keuze voor zuivere 
en harmonieuze inrichtingen.

Wit

Wit Aurore
082

Wit
09

Kleuren wekken gevoelens op, creëren sfeer, dragen bij aan de decoratieve schoonheid van een 
ruimte en kunnen ook worden gebruikt om de functie van een ruimte te versterken. 

De keuze van een kleur heeft een grote invloed op het leven van de gebruikers en op het creëren 
van omgevingen die geschikt zijn voor werk, rust, aankopen…
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BLAUWE KLEUREN
 

Blauw is de kleur van de hemel en het water en symboli-
seert wijsheid en rust. Gecombineerd met kleuren als geel, 
paars en bruin brengt het blauw een gevoel van gemoeds-
rust en onbezorgdheid. 
Van het minimalistische EuroGlacier tot het warme en kleur-
rijke EuroBleuet via het donkere en schitterende EuroIndigo 
in het gamma 'Blauwe kleuren' van Eurocoustic vindt u de 
gewenste kleur voor uw grafische en comfortabele projec-
ten.

EuroLagon
EC18
EuroLagon
EC18

EuroGlacier
EC19
EuroGlacier
EC19

EuroCéleste
EC20

EuroIndigo
EC21

Euro 
Campanule
EC14

EuroAzur
EC16

EuroBleuet
EC15

EuroOcéan
EC17

GROENE KLEUREN
 

Groen is de kleur van de natuur en symboliseert de hoop 
en de jeugd. In combinatie met kleuren als geel, bruin of 
paars wekt groen een gevoel van welzijn en energie op. 

Van het delicate en blauwachtige EuroLichen tot het stra-
lende en tonische EuroPomme in het gamma 'Groene kleu-
ren' van Eurocoustic vindt u altijd de gewenste kleur voor 
projecten waar sereniteit en vitaliteit hand in hand gaan.

EuroPistache
EC10
EuroPistache
EC10

EuroLichen
EC11
EuroLichen
EC11

EuroCèdre
EC12

Euro 
Chlorophylle
EC13

EuroOlive
EC08

EuroPomme
EC07

EuroAnis
EC09

>  De 46 kleuren van ons Eurocolors-gamma bieden 
tal van mogelijkheden voor allerlei decoratieve 
combinaties. 
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De kleuren
Breng leven in uw plafonds

RODE KLEUREN
 

Rood is de kleur van vuur en passie en staat symbool voor 
energie en overvloed. In combinatie met bruine kleuren wekt 
het rood een gevoel van luxe en warmte op.

Van het hippe en kleurrijke EuroFraise tot het rijke en le-
vendige Eurocarmin biedt het gamma 'Rode kleuren' van 
Eurocoustic een breed scala aan mogelijkheden voor kun-
stige of klassieke projecten.

EuroCarmin
EC33

Euro 
Coquelicot
EC32

EuroCorail
EC30

Euro 
Framboise
EC29

EuroFraise
EC28

PAARSE KLEUREN
 

Paars is de kleur van de bloemen en staat symbool voor rijk-
heid en verfijning. In combinatie met kleuren als groen, bruin, 
zwart of grijs kan een paarse kleur heel verschillende gevoe-
lens opwekken, gaande van frisheid en kalmte tot weelderig-
heid en buitensporigheid.

Van het licht violette EuroLilas tot het barokke en warme 
EuroBruyère, kies gerust zo’n prachtige kleur uit het gamma 
“Paarse kleuren” van Eurocoustic voor die originele en mo-
derne ruimte. 

EuroBruyère
EC27

EuroPrune
EC26

EuroLilas
EC25

EuroÉglantine
EC24

EuroLavande
EC22
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EuroGrisSilver
EC47

EuroArgile
EC46

EuroPerle
EC45

EuroGranite
EC44

EuroNoyer
EC40

EuroSable
EC39

EuroSépia
EC38

EuroAcajou
EC37

EuroGrége
EC34

BRUINE KLEUREN
 

Bruin is de kleur van de aarde en van schors, en staat symbool 
voor bescherming en veiligheid. In combinatie met kleuren 
als wit, geel, paars en lichtroze brengt de bruine kleur een 
natuurlijk gevoel van zachtheid en rust over. 

Van het zuivere en robuuste EuroSable tot het verfijnde en 
gesofisticeerde EuroAcajou biedt het gamma 'Bruine kleu-
ren' van Eurocoustic kleuren die aangepast zijn aan warme 
en contrastrijke lokalen.

GRIJZE KLEUREN
 

Grijs is de kleur van mineralen en symboliseert elegantie 
en verfijning. In combinatie met kleuren zoals roze of paars 
wekt grijs een gevoel van moderniteit en esthetica op. 
Van het klassieke en stadse EuroArgile tot het chique en 
krachtige EuroNoir corresponderen de tinten in het gamma 
'Grijze kleuren' van Eurocoustic met moderne trends en bie-
den ze u de mogelijkheid sobere en gesofisticeerde ruim-
tes te creëren.

EuroGrége
EC34

EuroWengé
EC36

EuroTaupe
EC35

EuroArdoise
EC41
EuroArdoise
EC41

EuroNoir
EC43

EuroFer
EC42
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Kleurschakeringen

WOLKEN: Grafisch decoratief met een modern tintje, verkrijgbaar in 4 zach-
te kleuren en in het zwart voor een moderne en hedendaagse inrichting.

GOLVEN: Decoratief met fijne lijntjes, verkrijgbaar in 4 zachte kleuren en in 
het zwart voor een elegant en geraffineerd resultaat.

ATOLL® EN CORAL®: Discrete decors verkrijgbaar in grijs voor een sober en 
klassiek resultaat.

GOLVEN

DE DECORS
 

DE SPECIFIEKE VLIEZEN
 

WOLKEN

EE43EE44EE48 EE19

ATOLL® CORAL®

ACOUSTICHOC®

Wit BlauwBeige Grijs

ZwartGroenGeel

EN19 EN30EN43EN44EN48

EA49 EC49

EE30



PA
G

IN
A

'S
 11

6-
11

7
K

LE
U

RS
C

H
A

K
ER

IN
G

EN

EFFEN WIT

WITTE KLEUREN
 

HET METAAL - ACOUSTIROC®
 

Wit 
RAL 9010 

Wit 
RAL 9010 

Ivoorwit
RAL 1015

Ivoorwit
RAL 1015

Perzik 
RAL 1017

Perzik 
RAL 1017

Grijs 
RAL 9006

Grijs 
RAL 9006

PERFORATIE CONSTELLATION

PERFORATIE ORION

Wit Aurore 082Wit 09Wit

SATIJNWIT

Boreal-afwerking
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Kleurschakeringen, de Eurocolors

GELE KLEUREN
 

EC20 
EuroCeleste

EC21 
EuroIndigo

BLAUWE KLEUREN
 

GROENE KLEUREN
 

EC01 
EuroCitron 

EC02 
EuroTournesol

EC03 
EuroCéréale

EC04 
EuroPaille

EC05 
EuroCoquillage

EC06 
EuroPêche

EC11 
EuroLichen

EC12 
EuroCèdre

EC13 
EuroChlorophylle

EC07 
EuroPomme

EC08 
EuroOlive

EC09 
EuroAnis

EC10 
EuroPistache

EC14 
EuroCampanule

EC15 
EuroBleuet

EC16 
EuroAzur

EC17 
EuroOcéan

EC18 
EuroLagon

EC19 
EuroGlacier
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EC34 
EuroGrège

EC35 
EuroTaupe

EC36 
EuroWengé

EC37 
EuroAcajou

EC38 
EuroSépia

EC39 
EuroSable

EC40 
EuroNoyer

BRUINE KLEUREN
 

EC28 
EuroFraise

EC29 
EuroFramboise

EC30 
EuroCorail

EC32 
EuroCoquelicot

EC33 
EuroCarmin

RODE KLEUREN
 

GRIJZE KLEUREN
 

EC22 
EuroLavande

EC24 
EuroEglantine

EC25 
EuroLilas

EC26 
EuroPrune

EC27 
EuroBruyère

PAARSE KLEUREN
 

EC41 
EuroArdoise

EC42 
EuroFer

EC43 
EuroNoir

EC44 
EuroGranite

EC45 
EuroPerle

EC46 
EuroArgile

EC47 
EuroGrisSilver
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Overzicht van de prestaties

PRODUCTEN DE TROEVEN MODULEMATEN  (mm)
DIKTE 
(mm)

GELUIDSABSORPTIE  
(α

w
)

BRAND

BESTENDIGHEID GEDRAG

VOORDELIG EN PERFORMANT

Minerval® Voordelig en performant 600x600 / 1200x600 12/15 0,90/0,95 – A1

GEWOONWEG EFFICIËNTER 

Tonga® Performant 
600x600/1200/1500/1720/1800/2000/2400

1200x1200 20/22/40 0,95/1  REI 30 / SF 30*
A1 (wit)  

A2-s1, d0 (kleuren)

Tonga® Therm Thermo-akoestisch  600x600 / 1200x600 77 1 – A1 (wit)  
A2-s1, d0 (kleuren)

Tonga® Ultra Clean  > 89 %, wasbaar 600x600 / 1200x600 / 1200x1200 20/22/40 0,90/1  REI 30 / SF 30* A1

Tonga® Ultra Clean HP  > 84 %, wasbaar  600x600 / 1200x600 22 1  REI 30 / SF 30* A2-s1, d0

Area®  > 89 % 600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

Ermes®  > 89 % 600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

SPECIFIEKE OPLOSSINGEN 
GEZONDHEID

Clini’Safe®   600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

SCHOKBESTENDIGHEID

Acoustichoc®
Schokbestendigheid  600x600 / 600x1200 22 1  REI 30 / SF 30* A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Schokbestendigheid  600x1200 / 1000x1500 40 1  SF 30* (600x1200) A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Acoustichoc® Impact 15 Schokbestendigheid  600x600 / 1200x600 22 1 – A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Acoustichoc® Impact 30 Schokbestendigheid  1200x600 / 1500x1000 40 1 – A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

PLAFONDEILANDEN & BAFFELS

Insula® Akoestische plafondeilanden 1200x1200 / 1200x2400 – – – Volgens toegepast paneel

Eurobaffle® Akoestische baffels 1200x300 / 1200x600 44/80 – – Volgens toegepast paneel

GELUIDSISOLATIE

Alizé® Overlangse geluidsisolatie 600x600 / 1200x600 40/80 0,55/0,60  REI 30 / SF 30* A1

Acoustipan® Geluidsschot 1200x600 / 1200x1000 80 – – A2-s1, d0

GROTE VOLUMES/WARME DAKEN

Acoustished® Grote volumes 
onder warm dak 

1000x1500
990x1310 / 1370 / 1985 38/77 1 – A1 (wit 38 mm)

A2-s1, d0 (kleuren 38 mm)

GROTE VOLUMES/KOUDE DAKEN

Acoustished® CV Grote volumes 
onder koud dak   

1000x1500
 990x1310 / 1370 / 1985 38/77 1 – A1 (wit 38 mm)

WANDPANELEN

Acoustiroc® Wandpanelen  2700x800 40 0,80 (H) / 0,85 (H) – M1

AANVULLENDE PRODUCTEN

Eurolene® Thermische en akoestische isolatie 600x1200 45/50/100 –  REI 30* A1

Protisol® Thermische en akoestische isolatie 600x1200 / 1200x1200 30/50 0,65 MH/0,95/1 – A1

Eurobac® Vulmateriaal 300x1200 / 600x1200 30 1 – A1

Overlangse geluidsis-
olatie

Geluidsschotten

Kant E

Hogedrukreiniging

Schokbestendigheid

Kleurkeuze
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PRODUCTEN DE TROEVEN MODULEMATEN  (mm)
DIKTE 
(mm)

GELUIDSABSORPTIE  
(α

w
)

BRAND

BESTENDIGHEID GEDRAG

VOORDELIG EN PERFORMANT

Minerval® Voordelig en performant 600x600 / 1200x600 12/15 0,90/0,95 – A1

GEWOONWEG EFFICIËNTER 

Tonga® Performant 
600x600/1200/1500/1720/1800/2000/2400

1200x1200 20/22/40 0,95/1  REI 30 / SF 30*
A1 (wit)  

A2-s1, d0 (kleuren)

Tonga® Therm Thermo-akoestisch  600x600 / 1200x600 77 1 – A1 (wit)  
A2-s1, d0 (kleuren)

Tonga® Ultra Clean  > 89 %, wasbaar 600x600 / 1200x600 / 1200x1200 20/22/40 0,90/1  REI 30 / SF 30* A1

Tonga® Ultra Clean HP  > 84 %, wasbaar  600x600 / 1200x600 22 1  REI 30 / SF 30* A2-s1, d0

Area®  > 89 % 600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

Ermes®  > 89 % 600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

SPECIFIEKE OPLOSSINGEN 
GEZONDHEID

Clini’Safe®   600x600 / 1200x600 15 0,90 – A1

SCHOKBESTENDIGHEID

Acoustichoc®
Schokbestendigheid  600x600 / 600x1200 22 1  REI 30 / SF 30* A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Schokbestendigheid  600x1200 / 1000x1500 40 1  SF 30* (600x1200) A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Acoustichoc® Impact 15 Schokbestendigheid  600x600 / 1200x600 22 1 – A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

Acoustichoc® Impact 30 Schokbestendigheid  1200x600 / 1500x1000 40 1 – A1 (kleuren) A2-s1, d0 (wit)

PLAFONDEILANDEN & BAFFELS

Insula® Akoestische plafondeilanden 1200x1200 / 1200x2400 – – – Volgens toegepast paneel

Eurobaffle® Akoestische baffels 1200x300 / 1200x600 44/80 – – Volgens toegepast paneel

GELUIDSISOLATIE

Alizé® Overlangse geluidsisolatie 600x600 / 1200x600 40/80 0,55/0,60  REI 30 / SF 30* A1

Acoustipan® Geluidsschot 1200x600 / 1200x1000 80 – – A2-s1, d0

GROTE VOLUMES/WARME DAKEN

Acoustished® Grote volumes 
onder warm dak 

1000x1500
990x1310 / 1370 / 1985 38/77 1 – A1 (wit 38 mm)

A2-s1, d0 (kleuren 38 mm)

GROTE VOLUMES/KOUDE DAKEN

Acoustished® CV Grote volumes 
onder koud dak   

1000x1500
 990x1310 / 1370 / 1985 38/77 1 – A1 (wit 38 mm)

WANDPANELEN

Acoustiroc® Wandpanelen  2700x800 40 0,80 (H) / 0,85 (H) – M1

AANVULLENDE PRODUCTEN

Eurolene® Thermische en akoestische isolatie 600x1200 45/50/100 –  REI 30* A1

Protisol® Thermische en akoestische isolatie 600x1200 / 1200x1200 30/50 0,65 MH/0,95/1 – A1

Eurobac® Vulmateriaal 300x1200 / 600x1200 30 1 – A1

Brandbestendigheid

Gezondheid

* Raadpleeg het referentierapport

Bestendigheid tegen 
luchtdoorstroming

Weerstand tegen waterdamp
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Snelhanger Ø 6

Tonga®Moer

Quick-Lock®-dwarsprofiel

Hoofdprofiel van het type QUICK-LOCK®

Naturel glasvlies

Ophangsysteem

Quick-Lock®-hoekprofiel

1 - PLAFONDOPLOSSINGEN
 

De draagprofielen worden volgens de modulematen 1200, 
1500 en 1800 mm horizontaal in evenwijdige lijnen gemon-
teerd door middel van een ophangsysteem. Om de 600 of 
1000 mm wordt er loodrecht een dwarsprofiel van 1200, 
1500, 1800 mm toegevoegd om modules van 1200 x 600, 
1500 x 1000 of 1800 x 600 mm te vormen. Voor een mo-
dule van 600 x 600 mm wordt er om de 600 mm een dwar-
sprofiel van 600 mm loodrecht op het dwarsprofiel van 
1200 of 1800 mm bevestigd. Een hoekprofiel in dezelfde 
afwerking zorgt voor de aansluiting met de wand.

Module  
600 x 600 mm

Module  
1200 x 600 mm

Module 
1500 x 

1000 mm

Module 
1200 x 

1200 mm

Module 
1350 x 300 

mm

Module 
1350 x 600 

mm

Module  
675 x 675 mm

Hoeveelheid ml/m2 Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand Asafstand 

Hoofdprofiel 0,56 0,84 0,56 0,84 0,67 0,84 0,74 0,74 1,48 0,74
Dwarsprofiel 1800 mm 1,67  0,84   
Dwarsprofiel 1500 mm   1   
Dwarsprofiel 1350 mm  3,33   1,48
Dwarsprofiel 1200 mm 1,67 1,12 1,67 0,84   
Dwarsprofiel 600 mm 1,12 0,84 1,66   
Dwarsprofiel 600 mm       1,48 0,74
Ophangingen u/m2 0,5 0,7 0,5  0,7 0,6 0,7 1,1 1,1 1,1 0,55

Schokbestendigheid
De panelen worden aan de 
4 zijden in het profiel 
gehouden door een 
aangepast accessoire 
waardoor de panelen niet 
gemakkelijk omhoog kunnen 
worden geduwd. 
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Plaatsing

2 - PLAFONDOPLOSSINGEN VOOR GROTE VOLUMES

De plaatsing onder warme of koude daken is voorbehouden aan ruimtes met een lage luchtvochtigheid.

n  Onder warme dakenmoet men voor de plaatsing de voorschriften van de DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en 
overige DTU-voorschriften volgen, afhankelijk van de aard van de ruimtes.

n  Onder koude daken moet men voor de plaatsing de voorschriften volgen van de DTU 40.35 betreffende bedekkingen 
met geribde platen van gecoate staalplaat (NF P34-205).

Schema 2: Onder koude daken
n  Een condensatieregeling (bijvoorbeeld van het type ge-

spoten minerale wol) moet onder de bedekking worden 
toegepast.

n   Bij het onderdak moet in ieder geval een geventileerde 
luchtruimte van minimaal 4 cm dik worden voorzien. De 
ventilatie dient te voldoen aan de DTU-eisen.

Paneel  
Acoustished® CV

Minerale wol
van het type 

Geventileer-
de

Minerale wol 
met dampscherm

Onder warme daken Onder koude daken

Paneel
Acoustished®

Schema 1: Onder warme daken
n   Aan de warme kant moet een dampscherm worden geplaatst:

-  Bij een plafond van het type Acoustished® (zonder damp-
scherm) moet er verplicht een isolatielaag van minerale 
wol (bij voorkeur een rol) met een dampscherm bovenop 
worden geplaatst.

-  De thermische weerstand van het isolatiemateriaal moet 
2 maal zo groot of groter zijn dan die van het plafond.
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3 - OPLOSSINGEN MET WANDPANELEN
 

De panelen Acoustished® en Acoustichoc® kunnen op meer dan 2,0 m* hoogte op een wand worden gemonteerd dankzij 
het nieuwe Eurocoustic-accessoiresysteem voor wandmontage voor de QUICK-LOCK®-profielen T24 of T35.

Toepassingsvoorbeeld voor panelen van 
1000 x 1500 mm:

n  De gleufprofielen voor de afwerking 
worden aan de rand van de structuur 
vastgemaakt met bevestigingen die 
geschikt zijn voor de steunwand, met 
een tussenafstand van 30 cm.

n  De panelen en dwarsprofielen van 
QUICK-LOCK® worden vervolgens op 
een eerste rij geplaatst, van onder 
naar boven, waarbij paneel en dwar-
sprofiel telkens worden afgewisseld. 
Vanwege de mechanische houdkracht 
wordt een horizontale plaatsing van 
de panelen aanbevolen.

n  De bevestigingsclips worden vervol-
gens om de 1,0 m aangebracht, waar-
bij de rechte kant van de dwarspro-
fielen wordt vermeden. Ze worden op 
de steunwand geschroefd met ge-
schikte bevestigingsmiddelen. 

n  De QUICK-LOCK®-hoofdprofielen wor-
den vervolgens op de clips geklikt. 
Daarna worden de dwarsprofielen van 
de eerste rij geplaatst. 

De wandmontage van de panelen, pro-
fielen en accessoires verloopt zo staps-
gewijs, rij per rij.

BEKIJK DE VIDEO  
OVER DE WANDMONTAGE OP :
www.eurocoustic.be 
www.eurocoustic.nl

*  Bij montage op minder dan 2,0 m hoogte dient een mechanische bescherming aan de onderzijde te worden gerealiseerd. Plaatsing op wanden die geregeld 
worden blootgesteld aan schokken, wordt afgeraden (bijv. achter handbaldoelen).

Bevestigingsclip

Gleufprofiel als 
afwerking

QUICK-LOCK®-hoofdprofiel

Paneel Acoustished  

of Acoustichoc®

QUICK-LOCK®-hoofdprofiel

QUICK-LOCK®-dwarsprofiel

BEVESTIGINGSCLIPS
•  Compleet gamma, aan-

gepast aan de dikte van 
de panelen

•  Design aangepast aan  
de QUICK-LOCK®-profielen

•  Eenvoudig te plaatsen

GLEUFPROFIELEN ALS AFWERKING
•  Compleet gamma, aangepast aan  

de dikte van de panelen

•  Witte voorgelakte afwerking aangepast 
aan de QUICK-LOCK®-profielen

•  U-profielen voor gemakkelĳk vastschroe-
ven aan de wand

40 mm

80 mm

40 mm

35 mm
20 mm

80 mm

35 mm
20 mm

N
IE

U
W
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Plaatsing

Clip

Acoustiroc®-profiel

Acoustiroc® wig

Zijaanzicht

4 - PLAATSING VAN DE ACOUSTIROC®
 

Eurocoustic biedt een eenvoudig en snel systeem aan voor 
de montage van Acoustiroc®-panelen met slechts één af-
werkingsprofiel, het Acoustiroc®-profiel, waardoor de pa-
nelen ook weer kunnen worden gedemonteerd.
•  Bovenaan en onderaan kan het Acoustiroc®-profiel, dat 

een U-vorm heeft en in dezelfde kleur is afgewerkt als de 
Acoustiroc®-panelen, gewoon worden gemonteerd door 
vastklemming.

•  Het Acoustiroc®-profiel kan ook worden gebruikt voor de 
kantafwerking van de panelen.

•  Om verspringing te voorkomen kunnen Acoustiroc®-clips 
in de hoogte worden aangebracht (moeilijk te demonte-
ren panelen).

•  Wanneer er in het paneel een stopcontact moet worden 
geplaatst, moet er een aarding van het paneel worden 
voorzien.

•  Voor de hoeken en de verbinding van de Acoustiroc®-pro-
fielen zijn aangepaste accessoires verkrijgbaar (haakse 
hoeken en verbindingslijsten voor Acoustiroc®-profielen).

Acoustiroc® 

    Profiel 
Acoustiroc®  

    Profiel 
Acoustiroc®  

Bovenaanzicht

2675 mm2735 mm

30 mm

30 mm

2700 mm

20 mm

15 mm
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Referenties

PAGINA'S PLAATSEN STAD LAND FOTORECHTEN UNIVERSUM

 12-13 Eurocoustic-fabriek Genouillac Frankrijk Studio Vu Industrie

28-29
Heerema Leiden Nederland x Cultuur en 

Kino Hvezda Uherské hradisté Tsjechië x Cultuur en 

30-31

Heerema Leiden Nederland x Cultuur en 

M Ðstské divadlo Prachatice Tsjechië x Cultuur en 

Cultureel centrum Courbevoie Frankrijk x Cultuur en 

Résidence La Fontaine Bazeille Sainte Bazeille Frankrijk Studio Vu Gezondheid

32-33
Médiathèque Françoise Giroud Castries Frankrijk x Onderwijs 

Ziekenhuis  Zoetermeer Nederland x Gezondheid

36-37

GNFA (Groupement National Formation 
Automobile) 

Montpellier Frankrijk x Industrie

Médiathèque Françoise Giroud Castries Frankrijk x Onderwijs 

38-39

Kinepolis Fenouillet Frankrijk x Cultuur en 

CastaHotel Castagnito Italië x Cultuur en 

Ecole Jean Mermoz Vélizy Frankrijk Studio Vu Onderwijs 

Hôpital Robert Debré Parijs Frankrijk x Gezondheid 

46-47 Résidence La Fontaine Bazeille Sainte Bazeille Frankrijk Studio Vu Gezondheid

48-49 Résidence La Fontaine Bazeille Sainte Bazeille Frankrijk Studio Vu Gezondheid

50-51 Centre Mandela Besançon Frankrijk x Onderwijs 

52-53 Ecole Jean Mermoz Vélizy Frankrijk Studio Vu Onderwijs 

56-57 Médiathèque Françoise Giroud Castries Frankrijk x Onderwijs 

58-59 Reclassering Breda Nederland x Administratief

62-63 Conseil Général du Haut Rhin Altkirch Frankrijk x Administratief

64-65 Conseil Général du Haut Rhin Altkirch Frankrijk x Administratief

70-71 Reclassering Breda Nederland x Administratief

74-75 Ziekenhuis Zoetermeer Nederland x Gezondheid

82-83 Palestra Nato Montecchio Italië x Onderwijs

84-85 Palestra Nato Montecchio Italië x Onderwijs

86-87 Restaurant Tout va bien Charleville Mezières Frankrijk Studio Vu Handel

88-89 Fabrique delle Emozioni Pistoia Italië x Cultuur en 

92-93 Eurocoustic-fabriek Genouillac Frankrijk Studio Vu Industrie 

94-95 Middelbare school Aiguillon Aiguillon Frankrijk x Onderwijs

102-103 CPAM Montbéliard Frankrijk x Administratief

104-105 Eurocoustic-fabriek Genouillac Frankrijk Studio Vu Industrie 

106-107 Eurocoustic-fabriek Genouillac Frankrijk Studio Vu Industrie 

124 Hôpital Robert Debré Parijs Frankrijk x Gezondheid 

128-129 CPAM Montbéliard Frankrijk x Administratief 

130-131

CastaHotel Castagnito Italië x Cultuur en 

Reclassering Breda Nederland x Administratief

CPAM Lille Frankrijk x Administratief
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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
Frankrijk 
Tel.: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.be
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Deze catalogus vervangt alle voorgaande catalogi. Deze catalogus wordt verstrekt ter informatie, en het bedrĳf Saint-Gobain 
Eurocoustic behoudt zich het recht voor om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wĳzigen. Saint-Gobain Euro-
coustic kan niet garanderen dat de informatie volledig is en dat deze geen feitelĳke onjuistheden bevat. Als de producten en 
systemen die in deze catalogus worden gepresenteerd, niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de re-
gels die worden voorgeschreven in dit document, de Franse technische standaarddocumenten en de technische adviezen, en 
overeenkomstig de geldende normen en regels van goed vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier 
aansprakelĳk worden gesteld. In deze catalogus worden alleen toepassingsvoorbeelden gepresenteerd en de catalogus komt 
niet in de plaats van technische standaarddocumenten, technische adviezen, geldende normen en regels van goed vakman-
schap. De resultaten van de testrapporten en de classificatieverslagen in deze catalogus zĳn verkregen in gestandaardiseerde 
testomstandigheden. Deze catalogus bevat verwĳzingen naar merken en octrooien die door industriële-eigendomsrechten 
zĳn beschermd. Elk van de elementen waaruit deze catalogus bestaat (zoals teksten, foto's, a�eeldingen, illustraties en 
schema's) wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zĳn niet bindend; evenzo kunnen 
de schema's niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze catalogus, geheel of 
gedeeltelĳk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzĳ hiervoor vooraf schriftelĳk toestemming is 
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Deze brochure annuleert en vervangt de voorgaande brochure. Deze brochure wordt verstrekt ter informatie, en het bedrĳf Saint-Gobain 
Eurocoustic behoudt zich het recht voor om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wĳzigen. Saint-Gobain Eurocoustic kan 
niet garanderen dat de informatie volledig is en dat deze geen feitelĳke fouten bevat. Als de producten en systemen die in deze brochure 
worden gepresenteerd, niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de regels die worden voorgeschreven in dit 
document, de Franse technische standaarddocumenten en de technische adviezen, en overeenkomstig de geldende normen en regels 
van goed vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier aansprakelĳk worden gesteld. In deze brochure worden 
enkel toepassingsvoorbeelden gepresenteerd en de brochure komt niet in de plaats van technische standaarddocumenten, technische 
adviezen, geldende normen en regels van goed vakmanschap. De resultaten van de testrapporten en de classi�catieverslagen in deze 
brochure zĳn verkregen in gestandaardiseerde testomstandigheden. Deze brochure bevat verwĳzingen naar merken en octrooien 
die door industriële-eigendomsrechten zĳn beschermd. Elk van de elementen waaruit deze brochure bestaat (zoals teksten, foto’s, 
a�eeldingen, illustraties en schema’s) wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zĳn niet bindend; 
evenzo kunnen de schema’s niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze brochure, geheel of 
gedeeltelĳk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzĳ hiervoor vooraf schriftelĳk toestemming is verleend door 
Saint-Gobain Eurocoustic. Reproductie en verkoop verboden. Niet-bindend document. Niet op de openbare weg gooien.

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Phone: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.be
www.eurocoustic.nl

AREA SALES MANAGER VERKOOP BINNENDIENST

Étienne ALEXANDRE
Phone: +(32) 479 82 97 29

Jordan BISSERIER
Phone: (+33) 1 56 37 03 82

Fax: (+33)1 56 37 02 69

SALES
VERANTWOORDELIJKEN

VLAANDEREN

BELGIË EN LUXEMBURG

NEDERLAND

AREA SALES MANAGER VERKOOP BINNENDIENST

Maarten BOSMANS
Phone: (+32) 475 66 92 42

maarten.bosmans@saint-gobain.com
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