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THERMATEX Schlicht

Zaradi razlik v kvaliteti in barvi tiskanja pričujočega kataloga, so možna barvna odstopanja pri originalnem izdelku. Zato se 
naj izbor izdelkov vedno opravi s pomočjo originalnih vzorcev. Vsi podatki in tehnične informacije v tej brošuri ali drugih publi-
kacijah, ki se nanašajo na AMF-ove Stropne sisteme, temeljijo na laboratorijsko pridobljenih testnih rezultatih. Odgovornost in 
odločitev stranke je, preveriti ali se ti podatki in informacije ujemajo s posamezno predvideno uporabo.
Vsi sistemsko pomembni podatki odgovarjajo stanju v tehniki. Izpostavljajo izključno le uporabo AMF-ovih izdelkov in si-
stemskih delov, ki so se z zunanjimi in notranjimi preizkusi izkazali kot medsebojno skladni. V kombinaciji s tujimi izdelki ali 
sistemskimi deli je tako vsakršno jamčenje ali odgovornost izključena.
Nadalje je potrebno upoštevati, da se različne šarže izdelkov (datum/številka izdelka), ne smejo zlagati skupaj. Pridržujemo 
si pravico do morebitnih tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. V ostalem veljajo naši splošni prodajni, dobavni 
in plačilni pogoji.
Ta katalog zapade z izidom ponatisa! Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

      Stropna plošča iz moderne, biološko razgradljive mineralne volne, perlita, 

gline in škroba z odličnimi gradbeno-fizikalnimi lastnostmi v požarni zaščiti 

in akustiki.

SISTEM C  vidni sistem, snemljive plošče

 F  prostonapeti sistem, vidni ali zakriti nosilni   
  profili

 I  prostonapeti sistem, vidni ali zakriti prečni  
  profil

 A  prostonapeti sistem, vidni ali zakriti prečni  
  profil  

format  600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 
  panelni formati po naročilu

debelina / teža  15 mm (ca. 4,5 kg/m²)
  19 mm (ca. 5,7 kg/m²)

barva  bela, podobna RAL 9010  

rob  SK, VT 15/24, GN, AW

TEHNIČNE LASTNOSTI

razred gradiva  A2-s1,d0 po EN 13501-1

stopnja požarne odpornosti  F30-F120 po DIN 4102 2. del (v skladu s spričevali)

absorpcija zvoka  EN ISO 354
  αw = 0,10(L) po EN ISO 11654
  NRC = 0,10 po ASTM C 423

vzdolžno zvočna izolirnost  Dn,c,w = 34 dB po EN 20140-9 (15 mm debelina, v skladu s spričevali)

odboj svetlobe  pri popolnoma beli barvi, podobni RAL 9010, neslepeče približno do 92%

toplotna prevodnost    λ = 0,052 - 0,057 W/mK po DIN 52612

odpornost proti vlagi  do 95% relativne zračne vlage

klasifikacija čistih prostorov  ISO - razred 4 (po ISO 14644-1)
  razred 10 (po US Fed. Std. 209E)
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