
AMF 
TACET®

•  AMF TACET® je akustični strop, ki nudi monoliten videz brez vidnih spojev. Osnova 
stropa so mineralne plošče z nevidno perforacijo in akustičnim filcem na površini, 
kar pripomore k zelo visoki zvočni absorpciji. Prednost tega sistema je, da stiki med 
ploščami ne iztopajo. AMF TACET® je v beli barvi, lahko pa se naročijo tudi barve 
po želji, da se ustvarijo edinstveni, lepi prostori.

• Visoka zvočna absorpcija (0.80 (H) αw)
• Dobra vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)  
• ISO 4
• Zelo primerno za hotelske avle, restavracije, kavarne, muzeje...
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AMF TACET®

Oblike robov

Drugi robovi po  
povpraševanju

Pero in utor 

24

Debelina (mm) Debelina osnovne plošče = 24 mm
Debelina površinsko zaključenega stropa = 28 mm

Dimenzije (mm)
Druge dimenzije  
po povpraševanju  

1600 x 580
Dimenzija se nanaša na osnovno ploščo. Sistem TACET sam po sebi nima vidnih stikov.

Teža Osnovna plošča = 8.4 kg/m2

Celoten sistem = 11.5 kg/m2

Barva
Druge barve po  
povpraševanju

Bela

Absorpcija zvoka EN ISO 354
αw = 0.80 (H) skladno z EN ISO 11654 - Class B
Frekvenca f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.55 0.75 0.90 0.90 0.95

NRC = 0.80 skladno z ASTM C 423

Vzdolžna zvočna  
izolativnost

EN ISO 10848-2 
Dn,f,w = 36 dB skladno z EN ISO 717-1

Stopnja požarne  
odpornosti

Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1    

Toplotna prevodnost λ = 0.075 W/mk skladno z EN 12667

Odpornost proti vlagi 95% RH

Klasifikacija čistega 
prostora

ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1

Kakovost zraka

EN 13964

E1

Čiščenje

Trajnost

EN ISO 14021

43% 
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Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. 
Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. 
Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani. 04/2021 knaufceilingsolutions.com
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