PRODUKTDATABLAD
Støyskjerming
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Støyreduserende panel for et bedre arbeidsmiljø
Reduserer støy med 20 dB - se rapport
Dobbeltsidige panel - absorberer støy på begge sider
Ideell løsning for å isolere støykilde f.eks. inne på
byggeplass (kompressorer, sager etc.)
Brannsikre vegger i materiale som ikke smuldrer og
ikke suger vann. Levetid på minimum 10 år.
Rammeverket består av aluminium (rustfri)
Lav vekt gjør de enkle å håndtere
Hindrer innsyn
Støttestag kan benyttes hvis området er vindutsatt
- egne festepunkter på alle paneler
Kan leveres med perforert aluminiumsplate i rammen
på den ene siden, som beskytter platene mot hærverk
fra utsiden
Miljøvennlig - produsert i gjenvinnbart materiale
Tilpasset Garda vektblokker som gir stødig fundament

20 dB
støyreduksjon

Under design-registrering no 20200851

Art. nr. 1960 / 1961 (m/perforert aluminiumsplate)
Tekniske data
Mål (hxb):

2000x1160 mm

Tykkelse:

40 mm

Vekt pr plate:

13 kg

Tilbehør / deler
Perforert aluminiumsplate beskytter mot slag
og støt. Bør benyttes der plater er vendt mot
publikum.

Art.nr. 1608
Art.nr. 1609
Art.nr. 1963
Art.nr. 1962
Art.nr. 1964
Art.nr. 1071
Art.nr. 1010
Art.nr. 1011

Vektblokk rød (trenger 2)
Vektblokk gul (trenger 2)
Panelkobling
Rattskrue M8
Transportstativ
Støttestag enkelt
Støttestag m/stor plate
Pinne til støttestag enkelt

14 kg når tom, LxBxH: 1750x380x300-600 mm
14 kg når tom, LxBxH: 1750x380x300-600 mm

Panelene festes enkelt sammen i toppen med
en kobling. Eneste nødvendige tilbehøret for
å montere platene i vektblokkene.

Platene er tilpasset bredden på vektblokker,
med plass til 3 plater pr komplett vektblokkelement (3,5 meter)
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Se video av montering

Rustfrie, perforerte aluminiumsplater
beskytter det absorberende støymaterialet der panelet er vendt ut mot f.eks.
fortau og forbipasserende.

