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MAPPYFIBER TREVIRA

Popis
MAPPYFIBER TREVIRA® je nová akustická absorpčí
a tepelná izolace. Modulární panel nese označení CE
ve třídě 1 F1. Je vyroben ze 100% polyesterového
vlákna potaženého tkaninou Trevira, která zajišťuje
elegantní povrch. Tyto moduly mohou být snadno
použity take jako designový prvek.
MAPPYFIBER TREVIRA® dokonale kombinuje
estetickou kvalitu a dekorativní efekt s vynikající
zvukovou absorpcí. Velmi zvyšuje akustický komfort,
prakticky a kreativně odstraňuje zvukový odraz.
MAPPYFIBER TREVIRA® mohou být zcela
přizpůsobeny potřebám klienta. Modul je omyvatelný
a je k dispozici v rovné nebo zaoblené podobě.
Pro minimální objednávku
zákaznický servis.

kontaktujte

Vynikající parametry. Povrch tvoří elegantní
adaptabilní materiál
EXLUZIVNÍ PATENTOVANÝ PRODUKT!

náš

Aplikace
MAPPYFIBER TREVIRA® je vynikající pro veřejné
prostory, kde je kladen důraz na plnění
bezpečnostních norem za použití certifikovaných
výrobků vysoké kvality, ale bez omezování kreativity a
narušování estetiky v takových místech jako: mateřské
školy, školy, rekreační místnosti obecně, hudební
místnosti, nahrávací studia, divadla, kina, noční kluby,
taneční sály, hospůdky, nemocnice, kanceláře,
konferenční centra, hotely, restaurace, kavárny,
tělocvičny, lázně, bazény, obchody a nákupní
střediska.
MAPPYFIBER TREVIRA
ROVNÝ

Pokládka
MAPPYFIBER TREVIRA® se instaluje snadno a
rychle. Panely je možné uchytit pomocí standardních
rámečků T24 nebo je můžete upevnit na povrch přímo
s našimi lepícími přípravky MAPPYCOL S45.
Postupujte pozorně podle instrukcí v tabulce níže:

Čištění a údržba
Povrch MAPPYFIBER® se čistí snadno a rychle
vysavačem nebo měkkým navlhčeným hadříkem. Pro
důkladnější nebo hygienické čištění lze použít parní
čistič až do 100°C. Čištěte rychle bez namáčení
panelů. Doporučujeme používat mycí prostředky.

Instalace pomocí:
Rámečky T24na stropě Rámečky T24 na zdi

Mappycol S45
na stěny a na strop

MAPPYFIBER
TREVIRA® Plochý

OK

OK

Nedoporučujeme

MAPPYFIBER
TREVIRA®
Zaoblený

OK

NE

OK

1

Eliminace ozvěny

MAPPYFIBER TREVIRA ZAOBLENÝ

Barvy

MAPPYFIBER TVREVIRA ROVNÝ

MAPPYFIBER TREVIRA ZAOBLENÝ

Na vyžádání

Na vyžádání

Hustota

~ 50 kg/m3

~ 66 kg/m3

Tepelná vodivost

0.0341 W/mK (EN 12667:2001, EN
12664:2001)

0.0341 W/mK (EN 12667:2001, EN
12664:2001)

Koeficient odporu vodních par p

3.34

3.34

Reakce na oheň

B s1 d0 (EN 13964:2004) třída 1 (UNI 9177)

B s1 d0 (EN 13964:2004) třída 1 (UNI 9177)

Kouřový index

F1 (UNI CEI 11170 – AFNOR NF F16 – 101)

F1 (UNI CEI 11170 – AFNOR NF F16 – 101)

Akustická absorpce*

tl. 40 mm přilnavost aw =0,75; NRC =0,85 tl.
40 mm;
30cm od stropu aw =0,85; NRC =0,80 (UNI
EN ISO 354:2003, UNI EN ISO 11654:1998)

tl. 30 mm přilnavost a =0,70; NRC =0,80 tl. 30
mm;
30cm od stropu aw =0,85; NRC =0,85 (UNI EN
ISO 354:2003, UNI EN ISO 11654:1998)

Certifikát

CE

CE

Koeficienty absorpce zvuku při různých frekvencích je možné stáhnout z webových stránek: www.mappyitalia.com
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