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THERMATEX Silence

På grund av tryckrelaterade färg- och kvalitetsavvikelser i denna katalog kan avvikelser mot originalprodukten förekomma. 
Därför rekommenderar vi att det slutgiltiga produktvalet görs med ett originalmönster. Alla uppgifter och teknisk information 
om taksystemen i denna broschyr eller i andra publikationer baseras på tester som har genomförts i laboratorium. Kunden 
själv ansvarar för att uppgifterna och informationen är tillämpliga för den specifika avsedda användningen.
Alla uppgifter uppfyller den senaste tekniska standarden. Alla systemrelevanta typgodkännanden, utlåtanden och monte-
ringsanvisningar ska iakttas! Dokumenten förutsätter att endast AMF-produkter och systemdelar används, dessa är avstämda 
till varandra, vilket har fastställts genom interna och externa tester. Vi ansvarar inte för skador som är en följd av att kombina-
tioner med främmande produkter eller systemdelar har genomförts. Uppmärksamma dessutom följande:
Observera att endast produkter av samma produktparti får installeras (datum/produktionsnummer). Tekniska ändringar för-
behålles utan föregående varsel. Dessutom gäller våra allmänna leverans- och betalningsvillkor.  Denna katalog upphör att 
gälla när en ny katalog publiceras. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter och tryckfel.

     THERMATEX Silence är en takskiva med fiberdukbeläggning som består 

av två ihoplimmade mineralskivor. På grund av denna speciella konstruktion 

uppfyller skivan de högsta kraven på ljudabsorption och luftljudisolering.

SYSTEM  C  Synligt system, löstagbara skivor

Format  600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 

Tjocklek/vikt  43 mm (ca 10,8 kg/m²)

Färg  vit liknande RAL 9010 

Kanter  SK

TEKNISKA DATA

Brandegenskaper  A2-s1, d0 enligt EN 13501 -1

Ljudabsorption  EN ISO 354
  αw = 0,85(H) enligt EN ISO 11654
  NRC = 0,90 enligt ASTM C 423
 

Luftljudisolering  Dn,f,w = 44 dB enligt EN 10848 

  (tjocklek 43mm, enligt provningsrapport) 

Ljuddämpning  vit liknande RAL 9010 upp till 88%

Värmeledningsförmåga  λ = 0,052 - 0,057 W/mK enligt DIN 52612

Fuktighet  upp till 95% relativ luftfuktighet

Frekvens  f (Hz)
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