
Nopea ja yksinkertainen
akustiikkalevyjen suorakiinnitys
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Aina ei ole mahdollista asentaa tavanomaista ripustettua alakattoa. Syynä voi olla huoneen mataluus 
tai huonetta ei voida poistaa käytöstä alakaton asentamiseksi. Ääniympäristöä on kuitenkin 
parannettava, jotta huoneen käyttäjillä olisi parempi työskentely-ympäristö. 

Mikä on ratkaisu? Ecophon tarjoaa useita ratkaisuja ääniympäristön parantamiseksi. Sijoita 
sisäkattolevyt suoraan vapaaseen sisäkattopintaan joko liima- tai ruuviasennuksella. Mitä enemmän 
sisäkattopintaa voidaan peittää ja mitä paksumpaa levyä voidaan käyttää, sen parempi. Lisäksi 
voidaan käyttää tilaan sopivia seinäakustiikkalevyjä.

Miksi suora-asennus?

•	Puhdas	asennustyö	–	mahdollistaa	asennuksen	työskentelyalueilla

•	Nopea	asennus	–	vähemmän	huoltokatkoja

•	Helppo	asennus	–	vanhat	valaisimet	ja	muut	asennukset	voidaan	säilyttää

•	Minimaalinen	asennuskorkeus	–	melkein	kaikki	huoneet	voidaan	vaimentaa

•	Tasainen	ulkonäkö	–	huoneen	ulkonäkö	voidaan	lähes	säilyttää

Nopea ja helppo keino 
parempaan ääniympäristöön

Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon –konsernille.Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu parhaiten aiottuun ympäristöön sekä näyttää järjestelmäsovellukset. Tekninen tieto 
perustuu testituloksiin tai pitkän ajan kokemukseen normaalioloissa.Tuotteille ja järjestelmille määritellyt toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käsittelyohjeet, asennuskuvat ja .ohjeet, ylläpito-ohjeet ja muut ilmoitetut ehdot ja 
suositukset on huomioitu ja niitä on noudatettu. Jos niistä mitenkään poiketaan, esim. komponentteja tai tuotteita vaihdetaan, vapauttaa se Ecophonin kaikesta vastuusta lopputuloksena saavutettavien toiminnallisuuksien, tulosten tai ominaisuuksien 
suhteen.Kaikki kuvaukset, kuvat ja mitat edustavat yleistä tasoa eivätkä toimi osana mitään sopimusta. Tuotteita ja järjestelmiä, jotka esitellään tässä julkaisussa, voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kuvauksia ja suosituksia päivitetään jatkuvasti. 
Viimeisimmän tiedon saat osoitteesta www.ecophon.fi tai lähimmältä Ecophon –edustajalta.
 
© Ecophon Group 2012
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Hyvä	ääniympäristö	on	elintärkeä	luovuutta	ja	tehokkuutta	vaativissa
tehtävissä.	Hyvä	ääniympäristö	luo	hyvät	olosuhteet	kommunikoinnille	
ja keskittymiselle ja edistää näin työntekijöiden hyvinvointia ja 
työtyytyväisyyttä.	Hyvän	ääniympäristön	toteuttaminen	onkin	yrityksen	
kannalta yksi kannattavimmista sijoituksista.
Tilan	ääniympäristön	parantamiseen	voidaan	käyttää	monia	mittareita,	
joista	tärkein	on	äänenvaimennusmateriaalin	määrä.	Parhaan	mahdollisen	
äänenvaimennuksen toteuttamiseen paras ratkaisu on asentaa koko 
kattopinnan peittävä alaslaskettu akustiikkakatto. Myös suoraan 
kattopintaan asennetulla akustiikkaratkaisulla saavutetaan hyviä tuloksia, 
etenkin jos käytetään lisäksi seinäakustiikkalevyjä. Suora-asennus on 
usein nopea ja hyväksyttävä tapa, kun tilan äänenvaimennusratkaisua 
parannetaan rakennusprosessin loppuvaiheessa.  

Parhaan	mahdollisen	lopputuloksen	saavuttamiseksi	noudata	muutamaa	
perusohjetta:

•	peitä	niin	paljon	kattopintaa	kuin	mahdollista

•	käytä	mahdollisimman	paksua	akustiikkalevyä

•	täydennä	äänenvaimennusratkaisua	seinäakustiikkalevyillä

Hyvä ääniympäristö 
parantaa hyvinvointia

Suora-asennettu alakatto

Ympäristö – hyvä sisäilma
Sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen. Johtavat ympäristö ja 
terveysorganisaatiot ovat testanneet Ecophon -järjestelmät ja ne täyttävät tiukimmatkin 
vaatimukset. Näistä esimerkkeinä Danish Indeklima (Indoor Climate) ja Suomen 
Rakennusmateriaalien M1 päästöluokka sekä yhteistyö Allergia- ja astmaliiton kanssa. 

Ecophon-tuotteiden pääraaka-aineena on keräyslasi sekä kierrätetty tuotantojäte. Näiden 
määrä on yli 70 % käytetystä raaka-aineesta. Tuotannosta syntyvästä lasivillapölystä 
valmistetaan jauhamalla ja pelletoimalla salaojitusmateriaalia. Ecophonin tavoitteena 
on minimoida ympäristövaikutukset myös tuotteiden pakkaamisessa ja kuljettamisessa. 
Suorakiinnitykseen soveltuville Ecophon-tuotteille on myönnetty Pohjoismainen Joutsen –
ympäristömerkki ja siten ne täyttävät Pohjoismaisen ympäristömerkkilautakunnan asettamat 
kriteerit. Connect Absorber –liima täyttää Rakennusmateriaalin päästöluokan M1 vaatimukset. 

• OK hyvin kalustetussa huoneessa, jossa 
huonekorkeus < 3m.

• Jos huonekorkeus > 3m tai kalustus on 
niukka, saattaa puheen selvyys heikentyä 
ja esiintyä häiritsevää kaikuisuutta. 
Harkitse seinäakustiikkalevyjä 
täydentämään ratkaisua.

70%

100%

50%

• Vaatimaton huoneakustiikka verrattuna 
edellisiin ratkaisuihin.

• Asennettava seinäakustiikkalevyt 
vastakkaisille seinille mikäli tilassa 
kommunikointi on tärkeää.

• Heikompi huoneakustiikka verrattuna 
edelliseen ratkaisuun. 

• Täydennä seinäakustiikkaratkaisulla.
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Huoneen	ominaisuudet	ja	tilassa	tapahtuvat	toiminnot	vaikuttavat	
sopivan ratkaisun valintaan. On huomioitava valittavan levyn paksuus ja 
pintamateriaali sekä asennustapa. Vaimennusmateriaalin valinta vaikuttaa 
tietysti myös huoneen ulkonäköön. 

Kantavan rakenteen pinta ja alakattolevyn reunamallit 
Silmä	huomaa	linjojen	ja	pintojen	mahdolliset	epäjatkuvuudet.	Parhaan	
tuloksen saavuttamiseksi Ecophon suosittelee tuotevalintaa seuraavan 
taulukon mukaan:

Kiinnityspinnan materiaali ja ominaisuudet täytyy huomioida ennen 
asennustavan valintaa. Jos epäröit asennustavan soveltuvuutta 
taustapintaan, koeasennusta suositellaan. Katso koeasennuksen ohjeet 
www.ecophon.fi.

Sopeuta ratkaisu 
olosuhteisiin

Kuva: Patrick Klemm Tuote: Ecophon Focus B

* Pohdi F-reunaisen tuotteen asentamista rimoitukseen tai vaihtoehtoisesti alaslaskettua kattoa.

REUNAMALLI

B

•

F

•

•

•

•*

SQ

•

•

KIINNITYSPINTA

Tasainen 

Hiukan epätasainen

Epätasainen

Hyvin epätasainen
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Sisäkattopinta 
Suoraan taustapintaan kiinnitettäviä sisäkattolevyjä on saatavana kahdella 
pinnoitteella ja eri väreissä. 

Akutex™ FT pinta
Maalattu	pinta,	jota	saa	eri	väreissä.	Akutex	–
pinnoitetekniikka keskittyy visuaalisuuteen, akustisiin 
ominaisuuksiin, työympäristöön, arkkitehtuurin 
trendeihin ja ympäristötekijöihin. 

Super G™ pinta
Suunniteltu tiloihin, joissa alakattolevyihin kohdistuu 
osumia, kuten porrashuoneet ja liikuntatilat. Saatavana 
kahdessa värissä. Luokitellaan iskunkestävyysluokkaan 
3A	standardin	EN	13964	mukaan.	Super	G	on	saatavissa	
B- ja SQ-reunaisena.

Paksuus
Paksuus	vaikuttaa	akustisiin	ominaisuuksiin,	mutta	myös	tilan	ulkonäköön.	
Suoraan taustapintaan kiinnitettävät alakattolevyt ovat paksuudeltaan 20 tai 
40	mm.

Näkyvät reunat, sisäkattokentät vai seinästä seinään alakatto?
Olosuhteista riippuen eri asennustavat ovat mahdollisia. Jos tavoitellaan 
sisäkattokenttiä,	voidaan	käyttää	liimattavia	SQ	–	ja	B	–reunaisia	levyjä,	
sillä	levyjen	reunat	voivat	jäädä	näkyviksi.	Ruuvikiinnitettävä	F	–reunainen	
levy asennetaan yleensä seinältä seinälle. Mikäli F-reunainen kuitenkin 
asennetaan kentäksi, käytetään kentän reunalla kehyslistaa.  

F-reuna, ruuviasennusSQ-reuna, liimausB-reuna, liimaus
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Kuva: Kari Palsila Tuote: Ecophon Master SQ
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Kuva: Kari Palsila Tuote: Ecophon Master SQ
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Valitse aloituslinja, josta aloitat asennuksen, 
yleensä melko keskeltä huonetta. Valinnassa 
huomioi sisäänkäynnin sijainti ja missä päin 
huonetta eri toiminnot tapahtuvat. Voit vähentää 
materiaalihukkaa ja luoda tilaan balanssia ja 
symmetriaa.  

Vinkkejä  
parhaaseen lopputulokseen

Kata levyillä mahdollisimman suuri ala 
sisäkattopinnasta. Jos et voi kattaa koko alaa, 
harkitse seinäakustiikkalevyjen käyttöä lisänä. 

Käytä 40mm paksuja akustiikkalevyjä, sillä 
niillä on erinomaiset akustiset ominaisuudet. 

Parhaan	lopputuloksen	saavuttaaksesi	suunnittele	alakaton	toteutus	huomioiden	tilan	muut	
tekniset asennukset sekä kaikki tilassa tapahtuvat toiminnot. 

1 2

3 4

40 mm

Tehdasmaalattu reuna

Leikkaus

Tehdasmaalattu reuna

Aloituslinja

Hyödynnä tehdasmaalattuja reunoja niin paljon 
kuin mahdollista, erityisesti matalissa tiloissa. 
Aloita aloituslinjasta tehdasvalmisteisella reunalla. 
Käsittele leikatut reunat Ecophon-reunamaalilla ja 
sijoita ne seinää vasten tai muutoin siten, että ne 
eivät ole näkyvillä. 
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Connect™ Absorber glue, liuotteeton liima sinun mukavuudeksesi
Kehitetty ja perusteellisesti testattu Ecophon akustiikkalevyille, Connect Absorber glue -liima on moderni huippulaadukas liima. 
Nopea asentaa ja helppo käsitellä. Korkea alkutartunta. Liima mahdollistaa laadukkaan ja taloudellisen asennuksen. Connect 
Absorber glue –liimalla on suomalainen M1 –päästöluokitus. Erinomainen liima asentajille, sillä he eivät altistu liuotteille eivätkä 
muille haitallisille aineille.  Hyvä valinta myös rakennuksen loppukäyttäjille.

Yksityiskohtaiset asennusohjeet ja lisätietoa 
Ecophon –tuotteista löydät www.ecophon.fi.

Leikattu reuna

Reunan 
peittäminen

Tarvetta suurempi 
aukko

> 200 mm 

5 6

Jos sisäkattopinnassa on este, joka on 
kierrettävä, saattaa olla hyödyllistä leikata 
tarvetta suurempi aukko. Käytä joko 
reikäsahaa tai ohutta katkoteräveistä.  

Jos levyjä on leikattava, harkitse peittävän 
reunalistan, kuten Connect puulistan, käyttöä.  
Ecophon tarjoaa reunalistaa 40mm ja 20mm 
levyille.

8

Jos valaisin tai vastaava on jo asennettu 
sisäkattopintaan, harkitse sen madaltamista 
akustiikkalevyjen asennus huomioiden. 

7
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ECOPHON FOCus™ B

Kohteisiin, joissa alaslasketun sisäkaton käyttö ei ole 
mahdollista. Levyt liimataan puskusaumaan ja aikaansaadaan 
tasainen sisäkattopinta. Reunan viiste jättää kapean uran 
levyjen väliin. Liimattuja levyjä ei voida avata. 
 
Peruslevy on lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on Akutex™ FT 
-pinnoite ja taustapinnalla väritön lasihuopa. Reunat on 
maalattu. Vakiovärejä on yhdeksän. Levyjen paino on noin 2,5 
kg/m². Myös 1200x600 mm kokoisia levyjä on saatavana, 
mutta vain valkoisena. 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Taajuus Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm o.d.s 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Focus B
o.d.s mm 23
absorptioluokka C
NRC 0,80
sAA 0,79

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso Toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Focus B -järjestelmä

Focus B -järjestelmä

Focus B levy

TEKNIsET OMINAIsuudET 

Mitat, mm

600
x

600

suorakiinnitys •

Paksuus 20

Asennuskuva M03

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M03) Focus B, liiMA-Asennus connect ABsorBer glue

katso määrälaskelma liiman käyttö. Puulista sisäkattokentälle.

MäärälAskelMA (Poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600

1 ecophon Focus B 2,8/m²

2 connect Absorber glue 0,25l/m²

3 sisäkattokenttää reunustamaan: connect-puulista, l=2500 mm (kiinnitys 500 mm välein) tarpeen mukaan

Δ Minimi kokonaissyvyys: 23 mm. -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. -

näkyvät reunat maalataan. -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

Pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M03ECOPHON FOCus™ B

Kohteisiin, joissa alaslasketun sisäkaton käyttö ei ole 
mahdollista. Levyt liimataan puskusaumaan ja aikaansaadaan 
tasainen sisäkattopinta. Reunan viiste jättää kapean uran 
levyjen väliin. Liimattuja levyjä ei voida avata. 
 
Peruslevy on lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on Akutex™ FT 
-pinnoite ja taustapinnalla väritön lasihuopa. Reunat on 
maalattu. Vakiovärejä on yhdeksän. Levyjen paino on noin 2,5 
kg/m². Myös 1200x600 mm kokoisia levyjä on saatavana, 
mutta vain valkoisena. 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Taajuus Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm o.d.s 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Focus B
o.d.s mm 23
absorptioluokka C
NRC 0,80
sAA 0,79

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso Toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Focus B -järjestelmä

Focus B -järjestelmä

Focus B levy

TEKNIsET OMINAIsuudET 

Mitat, mm

600
x

600

suorakiinnitys •

Paksuus 20

Asennuskuva M03

järjestelmän tiedot 
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ECOPHON FOCus™ sQ

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus. Levyt liimataan taustapintaan avosaumoin. 
Asennustavalla saadaan kohtuullinen äänenvaimennus. 
Ecophon Focus SQ -levyjen väliin jää näkyvä rako. Levyjä ei 
voida avata. 
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on valkoinen 
Akutex FT -pinnoite ja taustapinnalla on väritön lasihuopa. 
Reunat on maalattu. Levyjen paino on noin 2,5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa nopeaan 
ja helppoon asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Taajuus Hz  
--- Ecophon Focus sQ 23 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Focus 
sQ

o.d.s mm 23
absorptioluokka C

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys AC(1.5)=190 standardien AsTM E 1111 ja E 1110 mukaan.

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso Toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Focus sQ -järjestelmä

Focus sQ -järjestelmä

Focus sQ -levy

TEKNIsET OMINAIsuudET 

Mitat, mm

600 1200
x x

600 600

suorakiinnitys • •

Paksuus 20 20

Asennuskuva M107 M107

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M107) Focus sQ, liiMA-Asennus, connect Absorber Glue

katso määrälaskelma liiman käyttö

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600 1200x600

1 ecophon Focus sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect Absorber Glue 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ Minimi kokonaissyvyys: 23 mm. - -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. - -

näkyvät reunat maalataan. - -

* levyn moduulimitta on 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

1200x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M107ECOPHON FOCus™ sQ

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus. Levyt liimataan taustapintaan avosaumoin. 
Asennustavalla saadaan kohtuullinen äänenvaimennus. 
Ecophon Focus SQ -levyjen väliin jää näkyvä rako. Levyjä ei 
voida avata. 
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on valkoinen 
Akutex FT -pinnoite ja taustapinnalla on väritön lasihuopa. 
Reunat on maalattu. Levyjen paino on noin 2,5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa nopeaan 
ja helppoon asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Taajuus Hz  
--- Ecophon Focus sQ 23 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Focus 
sQ

o.d.s mm 23
absorptioluokka C

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys AC(1.5)=190 standardien AsTM E 1111 ja E 1110 mukaan.

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso Toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Focus sQ -järjestelmä

Focus sQ -järjestelmä

Focus sQ -levy

TEKNIsET OMINAIsuudET 

Mitat, mm

600 1200
x x

600 600

suorakiinnitys • •

Paksuus 20 20

Asennuskuva M107 M107

järjestelmän tiedot 
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ECOPHON FOCus™ F

Käyttökohteisiin, joissa levy kiinnitetään mekaanisesti 
taustapintaan, kuten betoniin, kipsilevyyn, laudoitukseen 
tai puulevyyn. Ecophon Focus F -järjestelmä luo tasaisen 
sisäkattopinnan. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin. 
Asennettuja levyjä ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on valkoinen 
Akutex™ FT -pinnoite ja taustapinnalla väritön lasihuopa. Reunat 
on vahvistettu ja maalattu. Levyjen paino on noin 2,5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect ruuveja helppoon ja nopeaan 
asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

63 4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Taajuus Hz  
···· Ecophon Focus F 20 mm o.d.s. 
--- Ecophon Focus F 40 mm o.d.s. 
— Ecophon Focus F 430 mm o.d.s. sisältäen 385 mm lämmöneristeen. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Focus F
o.d.s mm 20 40 430
absorptioluokka C C A
NRC 0,75 - -
sAA 0,77 - -

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu 
palonsuojakatteeksi NT FIRE 003 mukaan. Katso Tekniset ominaisuudet, 
paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Focus F -järjestelmä

Focus F -järjestelmä Focus F asennetaan ruuvikiinnityksellä.

Focus F -levy

TEKNIsET OMINAIsuudET 

Mitat, mm

600 1200
x x

600 600

suorakiinnitys • •

Paksuus 20 20

Asennuskuva M15 M15

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M15) Focus F

katso määrälaskelma Asennus betoniin Asennus kipsi- tai puulevyyn

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600 1200x600

1 ecophon Focus F 2,8/m² 1,4/m²

2 connect-säätölevy F (asennettaessa betoniin), asennus 600 mm välein 2,8/m² 2,8/m²

3 connect-ankkuriruuvi 4000, asennus 600 mm välein betoniin 2,8/m² 2,8/m²

4 connect asennusruuvi Mvl, asennus 200 mm välein (puuhun tai kipsilevyyn) 8,3/m² 7/m²

5 connect-saumalista F 0160, l=600 mm. on käytettävä suomessa, ruotsissa, norjassa ja Tanskassa paloluokan "palonsuojakate" saavuttamiseksi. 2,8/m² 1,4/m²

6 connect-saumalevy 0219, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect-seinäjousivälikappale 0087 1levyä kohden 
viimeisessä rivissä

2levyä kohden 
viimeisessä rivissä

8 connect kulmalista, kiinnitys 300 mm välein tarpeen mukaan

9 sisäkattokenttää reunustamaan: connect-puulista (kiinnitys 500 mm välein) tarpeen mukaan

10 laudoitus 600 mm välein (300 mm, jos yläpuolella lämmöneriste). ruuvikiinnitys laudoitukseen. tarpeen mukaan

Δ Minimi kokonaissyvyys: 20 mm. - -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. - -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

1200x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M15
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ECOPHON MastEr™  B

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus sekä erinomainen akustiikka ja puheen 
erotettavuus. Levyt liimataan puskusaumaan, mikä luo tasaisen 
ulkonäön. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin. Levyjä 
ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvälle pinnalla on Akutex 
FT –pinnoite. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunat on 
maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN IsO 354 
mukaan.  
Luokitus standardin EN IsO 11654 mukaan.
 
αp todellinen äänenvaimennuskerroin 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  taajuus Hz  
— Ecophon Master B/alpha 43 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

tuote Mas-
ter B

o.d.s mm 43
absorptioluokka a
NrC 0,95
saa 0,95

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Leikkaus, Master B -järjestelmä

Master B -järjestelmä

Master B levy.

tEKNIsEt OMINaIsuudEt 

Mitat, mm

600
x

600

suorakiinnitys •

Paksuus 40

asennuskuva M113

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M113) MAster B, liiMA-Asennus ConneCt ABsorBer glue

katso määrälaskelma liiman käyttö. Puulista sisäkattokentälle.

MäärälAskelMA (Poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600

1 ecophon Master B 2,8/m²

2 Connect Absorber glue 0,25l/m²

3 sisäkattokenttää reunustamaan: Connect puulista, l=3000 tarpeen mukaan

Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm. -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. -

näkyvät reunat maalataan. -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

Pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M113ECOPHON MastEr™  B

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus sekä erinomainen akustiikka ja puheen 
erotettavuus. Levyt liimataan puskusaumaan, mikä luo tasaisen 
ulkonäön. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin. Levyjä 
ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvälle pinnalla on Akutex 
FT –pinnoite. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunat on 
maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN IsO 354 
mukaan.  
Luokitus standardin EN IsO 11654 mukaan.
 
αp todellinen äänenvaimennuskerroin 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  taajuus Hz  
— Ecophon Master B/alpha 43 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

tuote Mas-
ter B

o.d.s mm 43
absorptioluokka a
NrC 0,95
saa 0,95

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Leikkaus, Master B -järjestelmä

Master B -järjestelmä

Master B levy.

tEKNIsEt OMINaIsuudEt 

Mitat, mm

600
x

600

suorakiinnitys •

Paksuus 40

asennuskuva M113

järjestelmän tiedot 



20

ECOPHON MastEr™ sQ

Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa 
vaaditaan erinomainen akustiikka ja puheen erotettavuus. Levyt 
liimataan taustapintaan avosaumoin. Ecophon Master SQ –
levyjen väliin jää näkyvä rako. Levyjä ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on valkoinen 
Akutex FT -pinnoite ja taustapinnalla väritön lasihuopa. Reunat 
on maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m².  
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa nopeaan 
ja helppoon asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN IsO 354 
mukaan.  
Luokitus standardin EN IsO 11654 mukaan.
 
αp todellinen äänenvaimennuskerroin 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  taajuus Hz  
— Ecophon Master sQ 43 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

tuote Master 
sQ

o.d.s mm 43
absorptioluokka a
NrC 0,95
saa 0,95

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Katso toiminnalliset ominaisuudet, 
Paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Leikkaus, Master sQ -järjestelmä

Master sQ -järjestelmä

Master sQ -levy

tEKNIsEt OMINaIsuudEt 

Mitat, mm

600 1200
x x

600 600

suorakiinnitys • •

Paksuus 40 40

asennuskuva M106 M106

järjestelmän tiedot 



21

AsennuskuvA (M106) MAster sQ, liiMA-Asennus, ConneCt Absorber Glue

katso määrälaskelma liiman käyttö

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600 1200x600

1 ecophon Master sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect Absorber Glue 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm. -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. - -

näkyvät reunat maalataan. - -

* levyn moduulimitta on 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

1200x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M106
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ECOPHON MastEr™ F

Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, 
joissa vaaditaan erinomainen akustiikka ja puheen 
erotettavuus. Ecophon Master F –levyt kiinnitetään mekaanisesti 
taustapintaan, kuten betoniin, kipsilevyyn, laudoitukseen tai 
puulevyyn. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin. 
Levyjä ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvälle pinnalla on Akutex 
FT –pinnoite. Taustapinnalla on väritön lasihuopa. Reunat on 
vahvistettu ja maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect ruuveja nopeaan ja varmaan 
asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus testitulokset EN IsO 354 mukaan.
 
αp todellinen äänenvaimennuskerroin 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125 400020001000500250125
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  taajuus Hz  
— Ecophon Master F/alpha 40 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus
αp todellinen äänenvaimennuskerroin 

4000 2000 1000 500 250 125 
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  taajuus Hz  
— Ecophon Master F/alpha 60 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

tuote Master F
o.d.s mm 40 60
absorptioluokka a a
NrC 0,95 -
saa 0,95 -

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (IsO 4611).

sisäilmA sisäilmaluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä, voidaan käyttää IsO 
luokka 6 luokitelluissa tiloissa IsO 14644-1 mukaan.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN IsO 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu 
palonsuojakatteeksi Nt FIrE 003 mukaan. Katso tekniset ominaisuudet, 
paloturvallisuus.

syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Lisäkuormat on tuettava kantavaan 
rakenteeseen.

Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Leikkaus, Master F -järjestelmä sekä levyn 
pontit

Master F -järjestelmä

Master F -levy

tEKNIsEt OMINaIsuudEt 

Mitat, mm

600 1200
x x

600 600

suorakiinnitys • •

Paksuus 40 40

asennuskuva M52 M52

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M52) MAster F

katso määrälaskelma Asennus betoniin Asennus kipsi- tai puulevyyn

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600 1200x600

1 ecophon Master F 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect-puristuslevy F 0152 (asennettaessa betoniin), asennus 600 mm välein 2,8/m² 2,8/m²

3 Connect-ankkuriruuvi 4000, asennus 600 mm välein betoniin 2,8/m² 2,8/m²

4 Connect asennusruuvi Mvl, asennus 200 mm välein (puuhun tai kipsilevyyn) 8,3/m² 7/m²

5 Connect-saumalista F 0160, l=600 mm. on käytettävä suomessa, ruotsissa, norjassa ja tanskassa paloluokan "palonsuojakate" saavuttamiseksi. 2,8/m² 1,4/m²

6 Connect-saumalevy 0219, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 Connect-seinäjousivälikappale 0087 1levyä kohden 
viimeisessä rivissä

2levyä kohden 
viimeisessä rivissä

8 Connect kulmalista, kiinnitys 300 mm välein tarpeen mukaan

9 sisäkattokenttää reunustamaan: Connect-puulista (kiinnitys 500 mm välein) tarpeen mukaan

10 laudoitus 600 mm välein (300 mm, jos yläpuolella lämmöneriste). ruuvikiinnitys laudoitukseen. tarpeen mukaan

Δ Minimi kokonaissyvyys: 40 mm. - -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. - -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

1200x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M52
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ECOPHON SuPEr G™ B

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus, ja joissa levyt ovat alttiina iskuille. Levyt 
liimataan puskusaumaan, mikä luo tasaisen ulkonäön. Reunan 
viiste jättää kapean uran levyjen väliin. Levyjä ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvälle pinnalla on luja 
lasikudos. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunat on 
maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN ISO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Taajuus Hz  
···· Ecophon Super G B 43 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote Super 
G B

o.d.s mm 43
absorptioluokka A
NrC 0,9
SAA 0,9

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White 085. lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. 
valonheijastavuus: 78%.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (ISO 4611).

sisäilmA Sisäilmaluokiteltu. Tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN ISO 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu 
palonsuojakatteeksi NT FIrE 003 mukaan. Katso Tekniset ominaisuudet, 
paloturvallisuus.

Syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Super G B -järjestelmä on testattu 
standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti ja se on luokiteltu 3A. 
Lisäkuormat on tuettava kantavaan rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa Standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Super G B -järjestelmä

Super G B -järjestelmä

Super G B -levy

TEKNISET OMINAISuuDET 

Mitat, mm

600
x

600

Suorakiinnitys •

Paksuus 40

Asennuskuva M298

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M298) super G B, liiMAnA ConneCt ABsorBer Glue

katso määrälaskelma liiman käyttö puulista sisäkattokentälle.

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

600x600

1 ecophon super G B 2,8/m²

2 Connect Absorber Glue 0,25l/m²

3 sisäkattokenttää reunustamaan: Connect puulista, l=3000 tarpeen mukaan

Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm. -

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. -

näkyvät reunat maalataan. -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

600x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M298
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ECOPHON SuPEr G™ SQ

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen 
kokonaiskorkeus, ja joissa levyt ovat alttiina iskuille ja joissa 
vaaditaan hyvä akustiikka. Ecophon Super G SQ -levyt 
liimataan taustapintaan avoraolla, mikä luo tasaisen ulkonäön. 
Levyt ovat suorareunaisia. Levyjä ei voida avata.  
 
Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvälle pinnalla on luja 
laskikudos. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunat on 
maalattu. Levyjen paino on noin 5 kg/m². 
 
Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon 
ja nopeaan asennukseen.

AkustiikkA Äänenvaimennus Testitulokset EN ISO 354 mukaan.
 
αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Taajuus Hz  
···· Ecophon Super G SQ 43 mm o.d.s. 
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

Tuote SuperG 
SQ

o.d.s mm 43
absorptioluokka A
NrC 0,9
SAA 0,9

Ääneneristys Ei mittaustulosta

Yksityisyys Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Levyt ei ole avattavissa.

PuhdistettAvuus Imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White 085. lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. 
valonheijastavuus: 78%.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (ISO 4611).

sisäilmA Sisäilmaluokiteltu. Tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää 
Yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä.

YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. 
Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN ISO 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu 
palonsuojakatteeksi NT FIrE 003 mukaan. Katso Tekniset ominaisuudet, 
paloturvallisuus.

Syttymisherkkyysluokitus 

mekAAniset ominAisuudet Super G SQ -järjestelmä on testattu 
standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti ja se on luokiteltu 3A. 
Lisäkuormat on tuettava kantavaan rakenteeseen.

Asennus Asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös 
asennuksen kokonaissyvyyden. 

Maa Standardi Luokka 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Leikkaus, Super G SQ -järjestelmä

Super G SQ -järjestelmä

Super G SQ -levy

TEKNISET OMINAISuuDET 

Mitat, mm

1200
x

600

Suorakiinnitys •

Paksuus 40

Asennuskuva M315

järjestelmän tiedot 
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AsennuskuvA (M315) super G sQ, liiMA-Asennus, liiMAnA ConneCt Absorber Glue

katso määrälaskelma. liiman käyttö

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

Mitat, mm

1200x600

1 ecophon super G sQ * 1,4/m²

2 Connect Absorber Glue 0,25l/m²

Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm.

δ Minimi avaussyvyys. levyjä ei voida avata. -

näkyvät reunat maalataan. -

* levyn moduulimitta 1200x600 (1192x592) -

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

1200x600 - -

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M315
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Ensimmäiset lasivillapohjaiset äänenvaimennustuotteet 
valmistettiin 1958 parantamaan työskentelytilojen 
äänimaailmaa. Tänä päivänä Ecophon toimii 
maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden akustisia 
äänenvaimennusjärjestelmiä, tavoitteenaan luoda 
hyvä huoneakustiikka toimistoihin, oppilaitoksiin, 
terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten 
tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-Gobain 
-konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja teollisuuslaitoksia 
useimmissa Euroopan maissa. Visiomme on ansaita 
maailmanlaajuisesti johtava asema akustisten sisäkatto- 
ja seinälevyjärjestelmien toimittajana tarjoamalla 
loppukäyttäjille parhaat mahdolliset ratkaisut.

Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten, 
työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti 
huoneakustiikkaa koskevien standardien työstämiseen. 
Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat.

www.ecophon.fi


