
 

 – en akustikputs som är säker och hållbar
Fibrite Sidacoustic 

Fibrite Sidacoustic Akustikputs
En ekologisk puts för akustikkontroll och 
reducering av efterklangstider för väggar 
och tak. 

Sidacoustic används också till att 
renovera upp befintliga ljudabsorbenter 
som t.ex. mineralullsplattor med 
bibehållen teknisk funktion. 

Med produkten kan man även göra 
funktionella anslagstavlor med 
ljudreducerande egenskaper i klassrum.

Putsen är off white i grundkulör men går 
att färga i flera olika kulörer.

Den föreskrivs ofta i offentliga miljöer så 
som på sjukhus, förskolor och i skolor, 
platser med höga krav på brandskydd 
och där en sund inomhusmiljö och enkelt 
underhåll står i centrum.

Brandsäker och trygg
• Uppfyller kraven för brandklassen       

B-s1,d0. 

Enkel att underhålla
• Eftersom Fibrite Sidacoustic inte 

påverkas av solens UV-strålar behåller 
den färgen länge. 

• Den är antistatisk och suger därför inte 
åt sig damm. 

Mögelresistent
• Fibrite Sidacoustic är naturligt 

mögelresistent och diffusionsöppen.

Fler referensobjekt visas på vår hemsida  www.fibrite.se

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

Teknisk information

Användning: Interiört för vägg och tak
Material: Vit trögflytande massa
Förpackning: 20 kg netto i plastpåse förpackat i  

tillsluten kartong
Rengöring: Vanligt vatten
Spädning: 10% = 2 liter vatten samt tillsatspåse
Lagringstid: 9 månader i original förpackning
Lagring: Förvaras svalt och frostfritt
Densitet: 1,2
Torktid: 24 - 36 tim vid normala förhållanden
Täckning: 5 - 8 kg/ m2
Tjocklek: 5 - 12 mm 
Kulörer: Vissa begränsningar, kontakta oss för  

mer information
Brandklass: B-s1,d0
Beskrivningsunderlag: www.fibrite.se/teknisk-data/

Sabine-värden
Önskar du bättre absorptionsvärden än nedan rekommenderar vi dig att montera upp en 
mineralullskärna som putsbärare, och applicera ett tunt skikt Fibrite Sidacoustic 
Akustikputs. Vi hjälper dig gärna med råd. 
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Produkten bedömd i
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