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Parafon® Decibel
Optimaalinen ääniympäristö monikäyttöisiin toimistotiloihin.



Hyvä ääniympäristö auttaa tekemään 
työympäristöstä tehokkaamman ja 
terveellisemmän. Nykypäivän vaihtelevassa ja 
nopeatempoisessa työelämässä, intensiivisessä 
viestinnässä ja nopeissa muutoksissa on 
tärkeämpää kuin koskaan löytää ihanteelliset 
akustiikkaratkaisut. Siksi olemme luoneet 
Parafon Decibel -konseptin.

Tämä alakattotuotesarja sekä eristää 
että vaimentaa ääntä. Tämän konseptin 
kokonaisratkaisujen avulla ääntä voidaan 
vaimentaa tehokkaasti erityisesti 
toimistoympäristöissä, joissa monikäyttöisyyden 
varmistavat seinärakenteet aiheuttavat akustisia 
haasteita.

Olemme kehittäneet, testanneet ja 
mukauttaneet konseptia pohjoismaisiin 
olosuhteisiin yhteistyössä Ruotsin johtavien 

Oikea ääni 
oikeassa paikassa

akustiikan asiantuntijoiden joukkoon kuuluvan 
tekniikan tohtori Pontus Thorssonin kanssa.

Tuloksena saatu ratkaisu täyttää kansalliset 
rakennusmääräykset ja hyvälle ääniympäristölle 
asetettavat vaatimukset. Lisäksi se on helppo 
mukauttaa erilaisiin tarpeisiin eri tiloissa, jotta 
voidaan toteuttaa halutunlainen ääniympäristö.

Huoneen akustiikka vaikuttaa ihmisiin monin 
eri tavoin. Pyrimme joka päivä antamaan 
edellytykset miellyttävän ääniympäristön 
luomiseen. Valmistamme ääntä vaimentavia 
kivivillaelementtejä luonnollisesti kestävästä 
ja paloturvallisesta materiaalista. Tarjoamme 
Parafon-tuotemerkillä laajan valikoiman ääntä 
vaimentavia elementtejä, alakattoja- 
ja seinäratkaisuja useimpiin tiloihin.

”Huono akustiikka heikentää 
sekä tuottavuutta että 
viihtyisyyttä. Siksi on tärkeää 
luoda mahdollisimman hyviä 
ääniympäristöjä tehokkailla ja 
joustavilla akustisilla ratkaisuilla.”
PONTUS THORSSON, AKUSTIKVERKSTAN AB
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Faktat:

Äänenvaimennus: On tärkeää 
vaimentaa häiritsevää ääntä 
ja jälkikaiuntaa huonetilassa, 
jotta ääni ei jää kimpoilemaan 
seinien, lattioiden ja alakaton 
välillä.

Äänieristys: Äänen 
kulkeutumisen estämistä eri 
tilojen välillä.

Mielestämme joustavan ja samalla viihtyisän 
toimistotyöpisteen rakentamisen tulee 
olla helppoa varsinkin ääniympäristön 
osalta. Tämä luo taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristöllistä kestävyyttä, josta hyötyvät 
sekä yritys että ihminen.

Hyödyntää etuja ...

Parafon Decibel on kehitetty ensisijaisesti 
tehokkaiden akustiikkaratkaisujen luomiseen 
ympäristöihin, jotka on rakennettu valmiista 
järjestelmäseinistä, jotka eivät ulotu välipohjaan 
asti vaan kiinnittyvät alakattoon.

Järjestelmäseinäkonsepti mahdollistaa nopean 
ja teollisen rakennusprosessin. Se säästää aikaa 
ja rahaa – ja lisää monikäyttöisyyttä, koska 
alakattoa ei tarvitse vaihtaa, vaan se voidaan 
uudelleenkäyttää seinien remontoimisen tai 
tilojen uudelleenjärjestelyn vuoksi.

Lisäksi uudelleenkäyttö säästää ympäristöä – 
ja koska kaikki materiaalit ovat asennusvalmiita, 
jätteen ja kuljetusten määrät vähenevät.

Optimaalinen ääniympäristö 
monikäyttöisiin toimistoihin

Äänieristys käytännössä (kuuluuko ihmisen puhe toisesta huoneesta)

Eristystaso, dB 
(mitä korkeampi, 
sitä parempi eristys)

*Jos korva painetaan kiinni seinään, kovaääninen keskustelu saattaa kuulua.

*

R´
W

Kuuluu selkeästi

30dB 35dB 40dB 44dB 48dB 52dB

Kuuluu

Voidaan kuulla

Ei kuulu

Voimakasääninen keskusteluNormaali keskustelu

... ja vastaa haasteisiin

Mutta rakentaminen tuo mukanaan myös 
haasteita ääniympäristölle. Muuntojoustavissa 
toimistorakennuksissa alakaton yläpuolelle 
jätetään usein vähintään 400 mm tila. 
Tämä vaikuttaa negatiivisesti sekä 
äänenvaimennukseen että äänieristykseen.

Häiriöt ja melu voivat vaikuttaa työympäristöön 
haitallisesti. Samalla yksityisyys ja 
luottamuksellisuus vaarantuvat. Parafon 
Decibel -sarjan tuotteet on optimoitu sekä 
äänieristykseen että äänenvaimennukseen, joten 
ne selviytyvät näistä haasteista helposti.

Monikäyttöisten toimistotilojen tarve voidaan 
yhdistää optimaalisiin akustisiin ratkaisuihin 
konseptimme avulla. Se tekee hyvää sekä 
liiketoiminnalle että ihmisille!
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Esimerkki eri huoneiden välisistä 
vaatimuksista ääniluokassa C.

Faktat:

R´
W Yhteenlaskettu äänieristys huoneiden välillä

RW Suora äänieristys

Dn,f,w Alakaton äänieristys

dB Äänitason yksikkö

Toimistotilojen 
välillä

R’
W 35 dB

Neuvotteluhuone 
tai tila, jossa 
äänenvahvistin
R’

W 48 dB

Neuvotteluhuoneesta 
käytävälle

R’
W 35 dB

Toimistohuoneesta 
käytävälle

R’
W 25 dB

Yleisimmät äänieristystasot C-luokan tilojen 
välillä ovat R’

W 30 dB, 35 dB ja 44 dB. Tiloissa, 
joissa vaaditaan tehokasta salassapitoa, 
vaaditaan R’

W 40 dB ja 48 dB. Pohjapiirroksessa 
(sivu 7) esitetään yleisimmät tilojen väliset 
äänieristysvaatimukset.

Huomio! Tämä kuva esittää yleisiä 
pohjaratkaisuille asetettavia vaatimuksia. 
Se ei kata kaikkia mahdollisia äänieristys-/
vaimennustarpeita.

Mitä Suomen 
Standardisoimisliitto 
(SFS) sanoo?

Suomen Standardisoimisliiton standardissa 
SFS 5907 annetaan ohjeita erilaisissa 
rakennustyypeissä tavoiteltavasta 
ääneneristyksestä, äänitasoista ja 
huoneakustiikasta. Tavoitteet on määritelty 
teknisinä lukuarvoina, joiden perusteella 
suunnittelijat voivat valita esimerkiksi 
rakennukseen sopivat rakennetyypit. Järjestelmä 
jakaa tilat neljään luokkaan A...D, joista luokka C 
vastaa vähimmäistasoa.

Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun 
R’w (dB) arvot SFS 5907 mukaisesti.

R´
W (dB) 

R´
W (dB)

Käytävälle

TILAN TYYPPI ÄÄNILUOKKA ÄÄNILUOKKA

A B C D A B C D

Tiloja, joissa työskennellään yksin 
tai käydään keskusteluja 
kuten toimistohuoneet

44 40 35 35 34 30 25 25

Tiloja, joissa vaaditaan kohtuullista 
salassapitoa ja/tai yksityisyyttä, 
kuten neuvotteluhuone tai tila, jossa 
äänenvahvistin

52 48 48 44 44 40 35 30

Tiloja, joissa edellytetään 
ehdotonta luottamuksellisuutta

60 55 52 48 - - - -

Tilaa yhdessäoloon 
esim. taukohuoneesta toimistotilaan

44 44 40 35 – – – –

Hygienisistä tiloista toimistoon, 
WC:stä, pukuhuoneesta, suihkutilasta

- - - - 30 25 - – 

WC tilasta toiseen WC tilaan 48 40 35 30 30 25 – –
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Parafon Decibel -sarjan tuotteet on kehitetty 
yksittäin ja yhdessä toistensa kanssa 
ratkaisemaan kaikki ääniympäristöhaasteet. 
Tuotekatsauksesta näet, mitkä tuotteet 
sisältyvät konseptiin ja missä muodossa niitä 
on saatavana. Väriksi voidaan valita valkoinen, 
musta tai mikä tahansa NCS-järjestelmän väri.

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä eri 
yhdistelymahdollisuuksista, joilla voidaan täyttää 
erilaiset alakattojen äänieristysvaatimukset. 
Tuotteet on kehitetty erityisesti pohjoismaisiin 
olosuhteisiin ja äänieristysvaatimuksiin, joten 
löydät helposti oikean ratkaisun juuri sinun 
haasteeseesi.

Pohjoismainen valikoima

Äänieristys

Tuotearvot Alakaton äänieristys, Dn,f,w (dB)

TUOTE PAKSUUS
SUORA 

ÄÄNIERISTYS 
RW (dB)

ALAKATON 
ÄÄNIERISTYS Dn,f,w 

(dB)

YKSINKERTAINEN 
DECIBEL BARRIER 

RW 21 dB

KAKSINKERTAINEN 
DECIBEL BARRIER 

RW 36 dB

PARAFON 
BASS 

SEINÄSSÄ, 
1200 MM

PARAFON 
BASS, TÄYSIN 

PEITTÄVÄ

Parafon 
Decibel 
Light

40 mm 21 35 48* 53* 42 44

Parafon 
Decibel 
Mute

55 mm 24 42 52/52* 54/56* – –

Parafon 
Decibel 
Mass

53 mm 31 43 52 54 46 48

Keskeytymättömälle alakatolle mitatut ja/tai lasketut arvot. Äänieristysarvot koskevat A-reunamuotoa.
*Lasketut arvot
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Tuotekatsaus

TUOTE KUVAUS MALLI REUNA PAKSUUS KOKO
ÄÄNENVAIMENNUS- 

LUOKKA

Parafon
Decibel Mute

-akustiikkalevyt eristävät ja vaimentavat ääntä ihanteellisesti. Tästä on hyötyä, 
kun alakaton äänieristystehon tulee olla enintään D n,f,w 54 dB. Levyn ydin on 
palamatonta kivivillaa ja siinä on ilmatiivis, eristävä alumiinikalvo. Se on testattu ja 
hyväksytty Ruotsissa. Se on nopea ja helppo asentaa.

Valkoinen 
Exclusive, 

valkoinen Classic, 
musta Colortone 
tai mikä tahansa 

NCS-järjestelmän 
väri

A24 55 mm
600 x 600 mm

1200 x 600 mm
A

Parafon
Decibel Light

on varustettu palamattomasta kivivillasta valmistetulla ytimellä ja eristävällä 
alumiinikalvolla, joten se täyttää alakatoille asetettavat äänieristysvaatimukset. 
Decibel Light -äänieristystä voidaan tarvittaessa vahvistaa huomattavasti alakaton 
yläpuolelle pystysuunnassa asennettavilla Parafon Decibel Barrier -ratkaisuilla, tai 
alakaton päälle asennettavalla, ääntä vaimentavalla Parafon Bass -ratkaisulla.

A-reunamuoto: 
Valkoinen 
Exclusive, 
valkoinen 

Classic, musta 
Colortone tai mikä 

tahansa NCS-
järjestelmän väri. 

E-reunamuoto: 
Valkoinen 
Exclusive, 

valkoinen Classic

A24, E24 40 mm
600 x 600 mm

1200 x 600 mm
A

Parafon
Decibel Mass

on klassikko, jonka ääntä eristävänä komponenttina käytetään kipsiä ja palamatonta 
kivivillaa, joka vaimentaa hyvin ääntä. Jos jostain syystä halutaan välttää Decibel 
Barrier -eristystä välikatossa, Decibel Mass ja Parafon Bass sijoitetaan alakaton 
päälle, mikä mahdollistaa jopa Dn,f,w 48 dB -äänieristyksen.

Valkoinen 
Exclusive, 

valkoinen Classic
A24, E24 53 mm 600 x 600 mm B

Parafon
Decibel Barrier

asennetaan pystysuunnassa välikattoon erottavan seinän kohdalle vahvistamaan 
alakaton äänieristystä tehokkaasti. Voidaan käyttää yksin- tai kaksinkertaisena 
yhdistettynä ääntä eristävään Parafon Decibel -alakattoon tai ääntä 
vaimentavaan Parafon-akustiikkakattoon, kun alakatolle asetetaan vähäisemmät 
äänieristysvaatimukset. Decibel Barrier on valmistettu palamattomasta kivivillasta. 
Etupuolella on alumiinikerros ja takapuolella lasikuituhuopa. Tuote ei näy asennuksen 
jälkeen.

Ei näy rakenteessa Suora 40 mm 1200 x 900 mm –

Parafon
Bass

on täydentävä äänieriste, joka sijoitetaan näkyvän akustisen alakaton päälle 
parantamaan välikaton äänenvaimennuskykyä erilaisiin tarkoituksiin. Yhdessä 
ääntä vaimentavien Decibel Mass- ja Decibel Light -tuotteiden kanssa Decibel 
Bass parantaa alakaton äänieristystä huomattavasti. Parafon Bass valmistetaan 
palamattomasta kivivillasta. Sen etu- ja takaosassa on ohut lasikuituhuopa. Sen 
reunat on ruiskumaalattu ohuelti. Tuote ei näy asennuksen jälkeen. Siihen voi 
aiheutua epätasaisuuksia ja värimuutoksia.

Ei näy rakenteessa Suora 50 mm 1200 x 600 mm –
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Sankarimme 
Parafon Decibel Mute

Parafon Decibel Mute -akustiikkalevy eristää 
ääntä optimaalisesti. Sitä voidaan käyttää 
yleisesti erilaisissa ratkaisuissa, sillä se 
muodostaa pohjan kaikkien yleisimpien 
vaatimustasojen saavuttamiselle.

Jos esimerkiksi pohjaratkaisua tai tilojen välisen 
salassapidon tasoa on muutettava tai toiminnan 
edellytykset muuttuvat muulla tavoin, Parafon 
Decibel Mute -äänieristystä voidaan mukauttaa 
helposti lisäämällä Decibel Barrier.

Tämä on yksinkertainen, nopea ja 
kustannustehokas ratkaisu verrattuna koko 
alakaton vaihtamiseen!

Faktat:

• Optimaalinen äänieristys ja 
äänenvaimennus.

• Mahdollistaa tarvittaessa jopa Dn,f,w 
54 dB -äänieristyksen alakaton 
avulla.

• Testattu ruotsalaisessa hyväksytyssä 
akustiikkalaboratoriossa.

• Nopea ja helppo asentaa.

• Levyn ydin on palamatonta kivivillaa, 
ja siinä on ääntä eristävä kalvo.

• Toimitetaan A-reunamuodolla, 
useita erilaisia 
pintakerrosvaihtoehtoja. Saatavana 
valkoisena, mustana ja valinnaisena 
NCS-värinä.

Äänenvaimennusluokka 
A kaikilla rakennekorkeuksilla

Monikäyttöisyyden mahdollistavilla järjestelmäseinillä 
varustetuissa toimistoympäristöissä välikaton korkeus 
on usein vähintään 400 mm. Tämä vaikuttaa tilojen 
äänenvaimennukseen voimakkaasti. Parafon Decibel 
Mutella on korkein äänenvaimennusluokka (luokka A) 
myös suurilla rakennekorkeuksilla, joten se sopii 
täydellisesti avokonttoriratkaisuihin ja muihin vaativiin 
ääniympäristöihin.

RAKENNEKORKEUS MITATAAN YLÄPOHJASTA 
ALAKATTOLEVYN ALAPINTAAN.
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Parafon Decibel tarjoaa ratkaisuja kaikenlaisiin 
tiloihin ja toimintoihin taustamelun 
vaimentamisesta vaativimpiin äänitasojen 
varmistamiseen. Jotta saadaan aikaan haluttu 
äänieristys tilojen välille ja järjestelmäseinät 
ulottuvat yhtenäiseen alakattoon saakka, sekä 
alakatossa että väliseinissä on oltava riittävä 
äänieristys.

Alla olevassa taulukossa esitetään, miten 
alakatto ja väliseinät voidaan yhdistää 
tietyn kokonaisvaltaisen äänieristystason 
(vähennysluku) R’

W saavuttamiseksi eri 
huonetilojen välillä.

Taulukossa olevat luvut ilmaisevat seinien 
pienimmät välittömät äänieristykset, 
huonetilojen väliset äänieristysvaatimukset 
täytetään. Laskelmat edellyttävät, että 
huoneiden väliin jää 10 neliömetrin väliseinä 
ja että asennukset on tehty, tiivistetty ja 
äänieristetty oikein suhteessa vaatimustasoon. 
Taulukon on laatinut Akustikverkstan standardin 
SS-EN 12354-1 mukaisesti.

Ratkaisuja kaikenlaisiin 
tiloihin ja toimintoihin

Kokonaisääneneristävyyden (R’
W) parametrit

Käytännön ratkaisuja

Tilojen väliin, kun erityisiä yksityisyysvaatimuksia ei aseteta, 
esimerkiksi toimistohuoneisiin, kun äänieristysvaatimus on 
R’

W 35 dB ja R’
W 30 dB käytävästä. Äänieristys R’

W 35 dB saadaan 
aikaan käytämällä Parafon Decibel Mute -ratkaisua, mutta 
käytettävissä on myös Parafon Decibel Light -ratkaisuja.

1. Kokonaisäänieristysratkaisut 
 R’w 35 dB ja R’w 30 dB

Alakatto: Parafon Decibel Mute, äänieristys alakaton kautta 
Dn,f,w 42 dB.

Äänieristykselle R’w 35 dB: 
Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 36dB.

Äänieristykselle R’w 30 dB:  
Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 31dB.

2. Kokonaisäänieristysratkaisu R’w 35 dB

Alakatto: Parafon Decibel Light ja Parafon Decibel Barrier, 
yksinkertainen, asennetaan pystysuuntaisena väliseinän päälle. 
Äänieristys alakaton kautta Dn,f,w 48 dB.

Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 36 dB.

3. Kokonaisäänieristysratkaisu R’w 35 dB

Alakatto: Parafon Decibel Light ja Parafon Bass väliseinän päällä, 
1200 mm väliseinästä. Äänieristys alakaton kautta Dn,f,w 42 dB.

Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 36 dB.

Huoneiden välinen yhteenlaskettu äänieristys - R’
W (dB)

ÄÄNIERISTYS ALAKATON 
KAUTTA - Dn,f,w (dB)

30 35 40 44 48 52

SUORA ÄÄNIERISTYS SEINÄLLE - RW (dB)

30 – – – – – –

32 35 – – – – –

35 32 – – – – –

38 31 38 – – – –

40 31 37 – – – –

41 31 37 47 – – –

42 31 36 44 – – –

43 31 36 43 – – –

44 31 36 43 – – –

46 31 36 42 49 – –

48 30 36 41 47 – –

52 30 35 41 45 51 –

54 30 35 41 45 50 57

56 30 35 41 45 49 55

Seinän äänieristyksen tarve riippuu seinän koosta, ja se on mitoitettava tapauskohtaisesti. Taulukossa annetut arvot ovat siksi 
vain ohjeellisia. Parafon ei vastaa näiden laskelmien mukaisten yksittäisten projektien äänivaatimusten täyttämisestä.
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Kun hiljaisuus on 
erityisen tärkeää

Hyvän ääniympäristön on edistettävä 
tehokkuutta ja terveyttä, mutta joskus on 
asetettava erityisen korkeat vaatimukset 
äänieristykselle, jotta se täyttää 
yksityisyysvaatimukset. Neuvotteluhuoneessa 
tai kokoustilassa voidaan keskustella esimerkiksi 
salassa pidettävistä asioista.

Salassapitotasoja on useita. Ratkaisun täytyy 
tietysti perustua yrityksen tarpeisiin ja 
liiketoimintaan, mutta perussäännön mukaan 
seinien äänieristysarvon tulee olla vähintään 
44 dB. Parafon Decibel tekee tämän tason 
saavuttamisesta helppoa.

Faktat:

• Seinän suoran äänieristyksen (RW) 
ja alakaton eristyksen (D n,f,w) 
yhdistelmä varmistaa tarvittavan 
äänieristyksen (R’

W).

• Hyvin ääntä eristävän alakaton 
merkitys voi joskus olla suurempi 
kuin puutteellisesti eristävän 
väliseinän ja päinvastoin, mutta 
tämä on voimassa vain tiettyyn 
rajaan saakka.

• Alakaton ja seinien lisäksi useat 
muutkin tekijät voivat vaikuttaa 
huoneiden väliseen äänieristykseen 
heikentävästi. Näitä tekijöitä ovat 
mm. erilaiset läpiviennit, ovet, 
lattiat, valaisimet ja ilmanvaihto.

Salassapidon varmistavat ratkaisut

Neuvottelu- ja kokoustilojen kaltaisten 
kohtuullista yksityisyyttä edellyttävien tilojen 
väliselle äänieristykselle asetetaan R’

W 44 dB- eli 
C-ääniluokan vaatimus. Silloin äänieristyksen 
käytävän suuntaan tulee olla R’

W 35 dB. Nämä 
ovat yleisiä vaatimustasoja, ja Parafon Decibel 
Mute auttaa saavuttamaan ne helposti.

Kun yksityisyyttä ja salassapitoa koskevat 
vaatimukset ovat tiukat, tietyissä kokoustiloissa, 
hallituksen kokoushuoneissa tai muissa 
luottamuksellisille keskusteluille tarkoitetuissa 
tiloissa äänieristysvaatimus on R’

W 48 dB ja R’
W 

40 dB käytävästä.

1. Kokonaisäänieristysratkaisu R’w 44 dB

Alakatto: Parafon Decibel Mute ja Parafon Decibel Barrier, 
yksinkertainen, asennetaan pystysuunassa väliseinän päälle. 
Äänieristys alakaton kautta Dn,f,w 52 dB.

Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 45 dB

2. Kokonaisäänieristysratkaisu R’w 48 dB

Alakatto: Parafon Decibel Mute ja Parafon Decibel Barrier, 
kaksinkertainen, asennetaan pystysuunnassa väliseinän päälle. 
Äänieristys alakaton kautta Dn,f,w 54 dB.

Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 50 dB

3. Kokonaisäänieristysratkaisu R’w 40 dB

Alakatto: Parafon Decibel Mute. Äänieristys alakaton kautta 
Dn,f,w 42 dB. 

Väliseinä suoralla äänieristyksellä Rw ≥ 45 dB
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Parafon® on ROCKWOOL Groupiin  
rekisteröity tavaramerkki.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)

Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa 

asiakaspalvelu@parafon.com 
Puh. 09 8563 5883

www.parafon.com

Youtube.com/Parafon

Linkedin.com/Parafon
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