
Икономични
и ефективни решения

за окачени тавани

Minerval®



Характеристики

Minerval®

T15/T24 T15 T24T15
отворено сечение

Съвместими с основните типове конструкции за окачен таван

Лесен и бърз монтаж

12 или 15 mm пано
 от каменна вата,
прав борд тип А

15 mm пано 
от каменна вата,

в цвят

Покритие от стъклен воал 
от обратната страна

Декоративен стъклен воал с бял цвят

Пана
конструкция за окачен таван

вайте за монтаж на паната ®Minerval

Конструкцията ®QUICK-LOCK

®Паната Minerval
се монтират лесно и бързо

• Ръчно рязане с макетен нож
• Посоката на редене е указана

на гърба на паното

падащ борд тип E,

Прав борд тип Падащ борд тип 

®
QUICK-LOCK

конструкция .®QUICK-LOCK

За отлична визия и здравина използ-

се предлага във варианти Т15 и Т24.

За класическа визия и равна повърхност За обемна визия

• Звукопоглъщане:
- Пано 12 mm : α = 0.90
- Пано 15 mm:  α = 0.95

• Клас горимост: А1
• Пожароустойчивост:
  -Пана 12mm REI 120 съгласно EN 1365-2
  -Пана 15mm, прав борд A: SF 30 съгласно NBN   
713-020

•  Влагоустойчивост: 100%, никакво провисване
• Покритие от стъклен воал и по обратната страна
• Дебелини: 12 и 15 mm
 



Звукопоглъщане

 Пано 12 mm: α    =0.90
 Пано 15 mm: α     =0.95 

 Клас горимост
• А1 съгласно EN 13501-1

Пожароустойчивост
®• Minerval  12 mm: REI 120 съгласно ЕN 1365-2
®• Minerval  15 mm, прав борд тип A: SF 30 съглас-

но NBN 713-020

Влагоустойчивост
• 100%, никакво провисване в условия

на висока влажност

Създаден с грижа за околната среда и човешкото
здраве

Околна среда
• Каменните вати подлежат на рециклиране и

почти  100% от отпадните продукти в процеса на
производството се рециклират.

(High Environmental Quality) се предоставя LCA
(Life Cycle Assessment) на продукта.
За повече информация посетете

за управление по отношение на околната среда)
Здраве
• Паната от каменна вата Eurocoustic са произве-

дени  само от доказано неканцерогенни минерал-
ни влакна (Европейска директива 1272/2008 из-
менена с Европейска директива 790/2009). По
класификацията на Международната организа-
ция за изследване на рака (IARC) каменната ва-
та не е канцерогеннен продукт (група 3)

 Монтаж
•  Препоръчително е осигуряване на въздушна цир-

кулация между помещението и кухината над ока-
чения таван.

®• Паната Minerval  могат да бъдат монтирани на
конструкция Т15 или Т24.

• ® Паната Minerval  могат да се режат ръчно и не
отделят прах.

•  Посоката на редене е указана на гърба на паното.

Почистване
®• Паната Minerval  могат да се почистват с мека

четка и / или прахосмукачка. Този начин на по-
чистване напълно запазва здравината и качест-
вата на паната.

Размери, опаковка

Цвят Бял

Борд A A E

Конструкция T15 - T24 T15 - T24

T15 - T15
отворено

- T24

Размер на паната (mm)

Ширина 600 600 600 600 600 600

Дължина 600 1200 600 1200 600 1200

Дебелина 12 12 15 15 15 15

Опаковка

m2/кутия 14.4 14.4 11.52 11.52 8.64 8.64

Бр. пана/кутия 40 20 32 16 24 12

Бр. кутии/палет 20 20 18 18 22 22

®Паната Eurocoustic  са опаковани в кутии, палетите са 
опаковани със полиетиленово фолио.

Икономични и ефективни

на вата
> Лицево покритие от декоративен

стъклен воал с бял цвят
>

• За всички проекти по строителния стандарт HQE

www.inies.fr

• Eurocoustic притежава ISO 14001:2004 (Системи

Качество на въздуха в помещенията
Качеството на въздуха в помещенията е от много
голямо значение за човешкото здраве. От 1 януа-
ри 2012 г. във Франция е въведено задължително
маркиране на новите продукти за емисии на вред-
ни летливи органични вещества. В зависимост от
наличието на такива емисии продуктите се класи-
фицират от А+ (много ниско ниво на емисиите) до

клас С (високо ниво на емисиите).

Изпитанията за нивото на емисиите се провеждат 
в съответствие с изискванията на протокол ISO 
16000-9, включително анализ на формалдихида по
ISO 16000-3 и летливите органични вещества по 
ISO 16000-6.

®Паната Minerval  са класифицирани в клас A от

Френската асоциация за качество на въздуха в
помещенията.

®Паната Eurocoustic  трябва да се съхраняват на закрито. 

Minerval ®

> Здрави самоносещи пана от камен-

сечение

Покритие от стъклен воал по обрат-
ната страна

>  Съвместими с конструкция T15 и Т24



www.eurocoustic.com
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Сен-Гобен Констракшън 
Продъктс България ЕООД

Гр. Костинброд 2230
ул. Император Константин 
Велики № 13
Тел.: +359 2 489 9500
Факс: +359 2 489 9507
www.rigips.bg

Сен-Гобен Констракшън 
Продъктс България ЕООД

Варна 9009
Бизнес Сграда ЛМ, бул. Янош 
Хунияди №31
Тел.:    +359 88 879 4326




