
Parafon® Foil Baffle

Kanter & Dimensioner

Parafon Foil Baffle är en vertikalt frihängande akustikskiva av 
obrännbar stenull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad 
polyetenfolie. Baffeln är utvecklad för lokaler med höga krav på 
god hygien och rengöring och tål avtorkning med fuktig trasa 
eller svamp.

Produktbeskrivning
Beläggning: Består av en stenullsskiva som är helt innesluten i 
en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie.

TjocklekTjocklek
Bredd x LängdBredd x Längd
(modulmått)(modulmått) Vikt kg/stVikt kg/st

5050 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm 2,02,0
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Part of the ROCKWOOL Group



Egenskaper

Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-
klass klassificeringen av produkten är relaterad till klass klassificeringen av produkten är relaterad till 
det organiska innehållet, vilket inte kan öka med det organiska innehållet, vilket inte kan öka med 
tiden.tiden.

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Borstning eller dammsugning med mjuk borste. 
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Produkten suger inte vatten kapillärt och kan an-Produkten suger inte vatten kapillärt och kan an-
vändas vid 95% och 30˚C, tillfälligt 100% relativ vändas vid 95% och 30˚C, tillfälligt 100% relativ 
fuktighet och 40˚C.fuktighet och 40˚C.

Helt återvinningsbar stenullHelt återvinningsbar stenull

Monteras frihängande med lämplig vajer och Monteras frihängande med lämplig vajer och 
bifogade karbinhakar.bifogade karbinhakar.

Vit, NCS S 1000-NVit, NCS S 1000-N

Visar närmaste NCS kod.Visar närmaste NCS kod.

BrandklassificeringBrandklassificering BrandmotståndBrandmotstånd

RengöringRengöring Fuktmotstånd och formstabilitetFuktmotstånd och formstabilitet

Miljö & hållbarhetMiljö & hållbarhet

MonteringMontering

FärgerFärger
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NPDNPD

 EN 13964:2014 (EN 13501-1) EN 13964:2014 (EN 13501-1)
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Ljudabsorptionen anges som absorptionsyta per Ljudabsorptionen anges som absorptionsyta per 
styck i (m² Sabine). Vägd absorptionsfaktor och styck i (m² Sabine). Vägd absorptionsfaktor och 
absorptionsklass kan ej anges.absorptionsklass kan ej anges.

LjudabsorptionskurvorLjudabsorptionskurvor

Frihängande
600 x 1200 x 50 mm

Tjock-
lek:

Frekvens Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000

50 mm 0.10 0.30 0.60 1.10 1.10 0.80 0.60

Vägd absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.Vägd absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.
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