
ROCKFON® Artic™



ROCKFON® Artic™
• Ideaal standaard oppervlak voor de meeste toepassingen
• Goede akoestische eigenschappen
• Breed scala aan basisafmetingen met gedeeltelijk verborgen of 
zichtbare structuur
• Eenvoudig schoon te maken met een stofzuiger

PRODUCT BESCHRIJVING

• akoestisch paneel van minerale steenwol
• Zichtbare kant van het bord: witte en schaduwrijke geschilderde sluier
• achterplaat: zeil
• geverfde randen

Assortiment

Randen
Modulaire 

afmetingen(mm)
Gewicht

(kg/m2)
MWK / MWK-D

(mm)
Aanbevolen 

installatiesystemen
A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T24 A™
600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T24 A™
1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System XL T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T24 E™
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T24 E™
1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System XL T24 E™

MWK *) = Minimale bouwhoogte
MWK-D **) = Minimale bouwhoogte voor het demonteren van het bord



KANTOOR ONDERWIJS

HANDEL

PRESTATIES

Akoestische absorptie 

αw: 0,90 (Klasse A)

Reactie op vuur 

A1

Vochtbestendigheid en 
buigsterkte
tot 100% RH
1/C/0N

Onderhoud

• stofzuiger

Milieu

Het is volledig 
recyclebaar

Reflectie in het licht

82%

Hygiëne

Rockwool weerstaat de 
groei van micro-
organismen. ROCKFON-
producten hebben een 
hygiënecertificaat van PZH.

Binnenmilieu

Geselecteerde ROCKFON-
producten beloond met 
milieulabels

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC
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De eigenschappen van ROCKFON-producten begrijpen
Hieronder vindt u een uitleg van ALLE eigendom- en certificeringspictogrammen voor de complete Rockwool-
productlijn van ROCKFON. U vindt informatie over de eigenschappen van een bepaald product in zijn individuele 
gegevensblad.
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Geluidsabsorptie
De geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO354. De 
geluidsabsorptiecoëfficiënten αp i αw en de geluidsabsorptieklasse 
worden berekend volgens ISO 11654. De akoestische absorptie 
door eilanden en ruimteabsorberende elementen wordt bepaald 
door het equivalente geluidsabsorptiegebied Aeq in m² per 
vierkante meter. eenvoudig element.

Geluidsisolatie van aangrenzende kamers
De akoestische isolatie van aangrenzende ruimten Dn, f, w (C, Ctr) 
wordt gemeten in overeenstemming met ISO 10848-2.

Isolatie van directe geluiden
De geluidsisolatie-index Rw (C; Ctr) wordt gemeten volgens ISO 
140-3.

Reactie op vuur
De brandprestatieklasse is bepaald in overeenstemming met EN 
13501-1.

Brandwerendheid
ROCKFON-plafondtegels zijn gemaakt van steenwol, een niet-
brandbaar materiaal met een smelttemperatuur van de vezels van 
meer dan 1000 ° C, wat een hoge brandveiligheid garandeert. De 
brandwerendheid van ROCKFON-plafonds is getest en 
geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en nationale 
normen.

De reflectie van licht
De reflectie van licht w wordt bepaald in overeenstemming met 
ISO 7724-2 en uitgedrukt in%

Vochtbestendigheid en stabiliteit van
afmeting
ROCKFON-plafondtegels zijn ook bij een relatieve luchtvochtigheid van 
100% vormvast. Ze kunnen worden geïnstalleerd in het 
temperatuurbereik van 0 ° C tot 40 ° C en in een zeer vroeg stadium van 
de constructie (zelfs als de ramen open blijven). ROCKFON-panelen 
verminderen vanwege hun lichte gewicht en niet-hygroscopische aard 
de massa van de gehele plafondconstructie aanzienlijk. De meeste 
ROCKFON-producten zijn standaard geclassificeerd als 1 / C / 0N
EN 13964. Modules met specifieke afmetingen (breedte groter dan 700 
mm) worden ingedeeld in klasse 2 / C / 0N.

Versterking van het oppervlak
Het oppervlak van sommige ROCKFON-producten ondergaat een 
speciale behandeling die de weerstand en weerstand tegen vuil 
verhoogt.

Schoonmaak
vacuüm:
Het oppervlak van de platen kan worden opgezogen door een 
dop met een zachte borstel.
Natte reiniging:
Het oppervlak van de panelen kan worden gereinigd met een 
spons of doek met een licht alkalisch reinigingsmiddel (pH 7 
tot 9) zonder alcohol, ammoniak of chloor.

Hygiëne
Rockwool is geen voedingsstof voor de volgende micro-
organismen (tests uitgevoerd in overeenstemming met JIS Z 
2801: 2000 en ASTM C 1338-96):

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM)
- Stachybotrys Chartarum
- Penicillium brevicumpactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra

Schone kamers
De klasse van cleanrooms wordt bepaald in overeenstemming 
met ISO 14644-1.

Thermische isolatie
De thermische geleidbaarheid van alle ROCKFON-producten 
met een dikte ≥ 30 mm wordt gemeten volgens EN 12667 en 
uitgedrukt in mW / mK. De thermische weerstand wordt 
uitgedrukt in m²K / W.




