
 

 – ett akustiksystem som är säkert och hållbart
Fibrite Fibrophone Fin 

Fibrite Fibrophone Fin Akustiksystem
En hållbar akustikputs som appliceras på 
en akustiskt panel. Produkten blir ett 
ljudabsorberande tak eller vägg utan 
skarvar eller synliga bärverk. 

Fibrophone Fin kan även användas för 
att renovera befintliga akustikplattor i 
mineralull med bibehållen teknisk funktion. 

Ljudabsorption: från klass A, beroende på 
vilken akustiskt panel som används.

Den vita Fibrophone Fin reflekterar upp till 
75 % av ljuset. 
   
Fibrophone passar på platser med höga 
krav på brandskydd och där en sund 
inomhusmiljö och enkelt underhåll står i 
centrum. 

Den färdiga produkten är vit men kan brytas 
i de flesta kulörer. 

Brandsäker och trygg
• Uppfyller kraven för brandklassen        

B-s1,d0.

Enkel att underhålla
• Fibrite Fibrophone Fin påverkas inte av 

solens UV-strålar därför behåller den 
färgen länge. 

• Den är antistatisk och suger inte åt sig 
damm. 

• Fläckar borstas enkelt bort, bättringar 
påverkar inte nyansen.

Mögelresistent
• Fibrite Fibrophone Fin är naturligt 

mögelrestistent och diffusionsöppen.

Rekommenderad akustikpanel
Knauf THERMATEX Alpha HD

Fler referensobjekt visas på vår hemsida  www.fibrite.se

 Knauf THERMATEX Alpha HD

http://www.fibrite.se
http://www.fibrite.se


Fibrite AB          Telefon        E-post
Granbacken          08-668 68 40        ps@fibrite.se              www.fibrite.se
749 51 Grillby

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Akustikpaneler finns i olika tjocklekar. De monteras ofta i dolt bärverk, helst med en     
200 mm luftspalt, går även montera dikt ett underlag (limmas eller skruvas).
Underbehandling: remsa, spackel och slipning till en skarvfri slät yta.
Därefter appliceras Fibrophone Fin på panelen till den ytfinish och kulör som önskas.

Fibrophone Fin akustiksystem monteras och färdigställs av auktoriserad utbildad 
entreprenör enligt Fibrite’s montage och kvalitets-program.

Teknisk information för Fibrophone Fin:

Användning: Interiört för vägg och tak
Material: Vit trögflytande massa
Förpackning: 20 kg netto i plasthink
Rengöring: Vanligt vatten
Spädning: 2-5 liter vatten samt tillsatspåse 
Lagringstid: 6 månader i original förpackning
Lagring: Förvaras sval och frostfritt
Densitet: 1,2
Torktid: 24 tim vid normala förhållanden
Täckning: 0,8 -1,2 kg/ m2
Tjocklek: 0,5 -1,2 mm
Kulörer: Vit men kan brytas i flera färger, kontakta oss för mer information
Brandklass: B-s1,d0
Beskrivningsunderlag: www.fibrite.se under fakta
Akustikpaneler: Kontakta oss för mer info

Sabine:  Ljudabsorption coefficient  
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Fibrophone Fin applicerad på:
Knauf THEMATEX Alpha HD, 19 mm tj.
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