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Didesnis dėmesys žinioms
„Ecophon“ akustiniai sprendimai
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Per šimtus tūkstančių metų mūsų klausa taip išsivystė, kad būdami atviroje erdvėje, gamtoje, 
galime puikiai girdėti. Tačiau šiais laikais daugelis mūsų 90 proc. savo laiko praleidžia 
patalpose, t. y. aplinkoje, kuri netinka mūsų klausai. „Ecophon“ pristato garsą sugeriančias 
sistemas, patalpose padedančias sukurti natūralų atviros erdvės pojūtį.

Vaikai auga ir daug metų praleidžia mokymo įstaigose – vaikų darželyje, pradinėje, 
vidurinėje mokykloje ir universitete. Tam, kad jų gyvenimas klostytųsi sėkmingai, jie 
turi išmokti klausytis, susikaupti, įsiminti ir mokėti pritaikyti įgytas žinias. 

Tačiau šiais laikais edukacinė veikla vyksta patalpose, kurios nepritaikytos 
mokymuisi. Tyrimai rodo, kad prastoje akustinėje aplinkoje mokiniai negali aiškiai 
girdėti mokytojų, jų trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis prastėja, mokiniams sunkiau 
susikaupti, suprastėja gebėjimas skaityti ir jaučiama didesnė įtampa, todėl nukenčia 
mokinių testų rezultatai. 

Situacija būna visiškai kitokia, jei mokiniai mokosi geroje akustinėje aplinkoje. Jų 
supratimas, ką sako mokytojas, gali išaugti iki 25 proc.; mokiniai prisimena daugiau 
informacijos, yra dėmesingesni, geriau skaito ir gauna aukštesnius testų balus. 

Dėl šios priežasties „Ecophon“ siekia gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas 
kiekvienoje mokykloje ir patalpoje. Juk nesąžininga, kad mūsų vaikai gyvenime neturi 
vienodų galimybių vien dėl to, kad skiriasi mokyklų akustinės savybės. 

Ecophon – a sound effect on people.

Įsileiskite atviras erdves
ir pagerinkite savijautą bei darbo našumą            

Šiame leidinyje pristatomi „Ecophon“ ir kitų tiekėjų gaminiai. Specifikacijos bendrai nurodo, kokie gaminiai tinkamiausi, atsižvelgiant į konkrečius poreikius. Techniniai duomenys pagrįsti rezultatais, gautais tipinių bandymų sąlygomis arba ilgą laiką 
naudojant gaminius įprastomis sąlygomis. Nurodytos gaminių ir sistemų funkcijos bei savybės galioja tik tuomet, jei laikomasi instrukcijų, montavimo brėžinių ir vadovų, techninės priežiūros instrukcijų ir kitų nurodytų sąlygų bei rekomendacijų. Priešingu 
atveju, pvz., pakeitus tam tikrus komponentus arba gaminius, „Ecophon“ nebus atsakinga už gaminių funkcionavimą, savybes ir naudojimo pasekmes. Visi šiame leidinyje esantys aprašai, iliustracijos ir matmenys pateikti kaip bendrojo pobūdžio 
informacija ir negali būti laikomi kokios nors sutarties dalimi. „Ecophon“ pasilieka teisę keisti gaminius apie tai iš anksto neinformuodama. Neprisiimame jokios atsakomybės už spaudos klaidas. Naujausios informacijos ieškokite svetainėje www.
ecophon.com arba kreipkitės į artimiausią „Ecophon“ atstovą.

© „Ecophon Group“, 2016 m.
Idėja ir maketavimas: „Saint-Gobain Ecophon AB“. Spaustuvė: „Skånetryck AB“. Viršelis: Rickard Johnsson / Studio-e.se. 
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1Kontroliuokite foninį triukšmą

Tam, kad bendravimo niekas netrikdytų, svarbiausia 
sumažinti žemųjų dažnių foninį triukšmą (pvz., aidą, 
šnabždesius, ventiliavimo įrenginių ar projektorių 

skleidžiamą garsą), nes jis iškraipo kalbą ir apsunkina klausymąsi. 
Todėl „Ecophon“ sukūrė „Master Rigid“ ir „Gedina“ + „Extra Bass“. 
Kabamosios lubos „Master Rigid“ ar „Gedina“  tęsiasi nuo sienos 
iki sienos, o „Extra Bass“ sudedamos virš lubų. Šios dvi sistemos 
veiksmingai sugeria žemųjų dažnių garsus ir idealiai tinka auditorijose, 
atvirose mokymosi vietose bei vaikų darželiuose. 

2Pasirūpinkite visa mokykla

Įvairaus amžiaus mokiniai turi skirtingų poreikių. 
Dėstomi dalykai taip pat labai skiriasi. Klasės patalpos 
skiriasi nuo valgyklos, koridoriaus ar sporto salės 

patalpų. Štai kodėl mokykloje kiekviena patalpa turi būti suprojektuota, 
atsižvelgiant į veiklą, kuri ten vykdoma, žmones, kurie joje būna, bei į 
tos patalpos ypatybes. „Ecophon“ sprendiniai kiekvienoje patalpoje leis 
sukurti tinkamą garsinę aplinką, kurioje  mokytojai ir mokiniai galės 
produktyviai dirbti ar ilsėtis.

3Pasirinkite saugius gaminius

Norint užtikrinti, kad mokytojai ir mokiniai dirbtų 
produktyviai, gera oro kokybė patalpose yra būtina. 
Kadangi kai kurie gaminiai išskleidžia daugiau 

chemikalų ir medžiagų nei kiti, svarbu pasirinkti mokykloms tinkamas 
statybines medžiagas ir gaminius. Džiaugiamės, kad 96 proc. mūsų 
mineralinės vatos gaminių atitinka Kalifornijos išmetamųjų teršalų 
reguliavimo standartą ir prancūzų VOC A+ reikalavimus - tai reikliausi 
standartai pasaulyje, reglamentuojantys formaldehido ir VOC 
išskyrimą. 
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Faktai apie ugdymą
„Ecophon“ garsą sugeriančių medžiagų teikiama nauda

Faktai apie mokytojus, remiantis tyrimų duomenimis

- Geroje garsinėje aplinkoje mokytojų širdies susitraukimų dažnis 
sumažėja dešimčia susitraukimų per minutę.5

- Palyginti su panašių profesijų atstovais, tikimybė, kad mokytojams 
pasireikš balso sutrikimų, yra 32 kartus didesnė.8

- 80 proc. mokytojų informavo, kad serga balso stygų uždegimu ar 
kitomis gerklės ligomis, pavyzdžiui, skundėsi gerklės skausmu, 
balso praradimu ir gerklės infekcijomis. Šių sutrikimų pasireiškė tik 
penkiems procentams bendrosios populiacijos.9

- Apskaičiuota, kad Didžiosios Britanijos pagrindinėse mokyklose dėl 
mokytojų balso stygų uždegimo 73 tūkst. dienų per metus nevyksta 
pamokos.10

žmogaus klausa 10 db triukšmo lygio skirtumą 
suvokia kaip dvigubai silpnesnį garsą–10 db–10 db

Mokymo įstaigose svarbu sumažinti foninį žemųjų dažnių triukšmą ir dirbti gerai garsą slopinančioje aplinkoje. Tiek 
mokiniams, tiek mokytojams tokia akustinė aplinka duos daug naudos. Privalumai išvardyti toliau.

Faktai apie mokinius, remiantis tyrimų duomenimis

- Padidinus foninį triukšmą 10 decibelų, standartinio gebėjimų 
testo (angl. Standard Achievement Test, SAT) rezultatai pablogėja 
vidutiniškai 5–7 proc.1

- Geroje garsinėje aplinkoje mokiniai kalba 10 decibelų tyliau.2

- Geroje garsinėje aplinkoje mokinių supratimas, ką kalba aplinkiniai, 
padidėja 25 proc.3

- Geroje garsinėje aplinkoje mokiniai labiau motyvuojami dirbti kartu 
ir lengviau įsitraukia į veiklą.4 Be to, bendrasis garso lygis dirbant 
grupėmis sumažėja 13 decibelų.5

- Geroje garsinėje aplinkoje mokiniai geriau susikaupia ir mažiau 
pavargsta.6

- Geroje garsinėje aplinkoje iki 9 decibelų sumažinamas mokinių 
keliamas foninis triukšmas.4

- Bet kurią dieną 21 proc. mokyklos mokinių yra vadinamieji jautrūs 
klausytojai. Tai gali būti mokiniai, kurie mokomi ne jų gimtąja 
kalba, intravertai, mokiniai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, 
arba sergantys autizmu, peršalę arba turintys klausos sutrikimų 
mokiniai.7

Mokiniams ir studentams 
• Lengviau suprasti tai, kas sakoma
• Geresnė trumpalaikė ir ilgalaikė 

atmintis
• Geresni skaitymo gebėjimai
• Mažėja streso lygis ir kraujospūdis

Mokytojams
• Aiškesnė šneka
• Lengviau suprasti mokinius
• Mažiau problemų dėl balso
• Mažėja streso lygis ir kraujospūdis

1 Shield, B.M. and Dockrell, J.E.: The effects of environmental and 
classroom noise on the academic attainments of primary school 
children. Journal of the Acoustical Society of America 123(1), 133-144, 
USA (2008)

2 MacKenzie, D. J., Airey, S.: Classroom Acoustics – A Research Study, 
Heriot-Watt University, United Kingdom (1999)

3 Klatte, M.; Lachmann, T.: [A lot of noise about learning: acoustic 
conditions in classrooms and what they mean for teaching] Germany 
(2009)

4 Canning, D.; James, A.: The Essex Study – Optimized classroom 
acoustics for all, United Kingdom (2012)

5 Tiesler, G., Oberdörster, M.: Bremen University [Acoustic ergonomics 
in schools], Germany (2006)

6 Schönwälder, H.-G.; Ströver, F.; Tiesler, G.: [Health promoting 
influences on performance ability in school education] Germany (2008)

7 Scottish Government Report: Implementation of The Education 
(Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004 (as amended) 
Report to Parliament 2014, United Kingdom (2014)

Garso lygis decibelais

Keturių variklių reaktyvinis lėktuvas už 100 m   120 dB

Plieno plokštelės kniedijimas už 10 m   105 dB

Pneumatinis grąžtas už 10 m   90 dB

Apskritas medienos pjūklas už 10 m   80 dB

Labai intensyvus eismas už 10 m   75 dB

Telefono skambutis už 10 m   65 dB

Vyro balsas už 10 m, vidurkis   50 dB

Bibliotekoje esantis triukšmas   40 dB

Įprastas foninis triukšmas ramiame biure   35 dB

Šnabždėjimas už 10 m   25 dB

8 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), USA

9 Classroom Acoustics: A New Zealand Perspective, Oticon Foundation 
in New Zealand (2002)

10 Royal National Institute for the Deaf (RNID), United Kingdom

11 The British Association of Teachers of the Deaf (BATOD), United 
Kingdom

Norint, kad žmonės aiškiai girdėtų vienas kitą, skirtumas tarp foninių garsų ir kalbėjimo turi būti 15–20 decibelų.11 Taigi, jei foninio triukšmo lygis prilygsta 
įprasto kalbėjimo garsumui, reikia kalbėti tokiu garsu, kuris prilygsta labai intensyvaus eismo garsumui, kad žmonės aiškiai mus girdėtų.
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Akustikos projektavimas  
pagal veiklos tipą

Pagerinkite mokymo ir mokymosi kokybę

Kitą kartą apsilankę mokykloje, apsidairykite aplinkui. Apsilankykite 
skirtingose patalpose – klasėse, koridoriuje, valgykloje ir sporto salėje. 
Įsiklausykite. Kokie yra aplinkos garsai? Ar galite girdėti, ką kalba mokytojai 
ir mokiniai? Ar juos aiškiai girdite ir klausantis nereikia sutelkti visos savo 
energijos? Ar daug triukšmo aplinkui? Ar jaučiatės įsitempę? Jei taip, jūs ne 
vienintelis. Švietimo įstaigose vienas labiausiai trikdančių ir keliančių stresą 
veiksnių yra garsai, kurių nenorime girdėti. Kitaip tariant – tai triukšmas.

Švietimui svarbiausi yra mokymas ir mokymasis. Mokytojai bendrauja 
su mokiniais, o šie turi klausytis, mąstyti, prisiminti ir mokėti 
pritaikyti išgirstą informaciją. Tačiau tai nėra taip paprasta. Norint 
sukurti gerą aplinką mokymuisi, reikia atkreipti dėmesį į daug 
dalykų. 
Visų pirma, reikia atsižvelgti į tai, kad patalpoje užsiimama 

įvairiausia veikla. Bet kuriuo metu klasėse gali būti mokoma, žmonės 
vaikščioja koridoriuose, pietauja valgykloje, vyksta kūno kultūros 
pamokos sporto salėje, mokytojai ruošiasi pamokoms, mokiniai 
grupėmis arba vieni tyliai mokosi, didelėse auditorijose vyksta 
paskaitos, o laboratorijose atliekami eksperimentai. 

Kiekvieno žmogaus poreikiai labai skiriasi. Nors mokytojų amžius 
yra reikšmingas, labiausiai reikia kreipti dėmesį į mokinių amžių, nes 
ketverių metų vaikai, keturiolikos metų paaugliai ir dvidešimties metų 
jaunuoliai yra labai skirtingi. Vaikai gali būti vadinami jautriaisiais 
klausytojais, jei jie, pavyzdžiui, turi mokymosi sunkumų, mokomi ne 
jų gimtąja kalba, yra peršalę arba turi klausos sutrikimų. 

2 Žmonės2 Žmonės
Kokie žmonės dalyvaus veikloje? 
Atsižvelkite ir į mokytojus, ir į mokinius. 
Kiek jų iš viso bus? Kokio jie amžiaus? 
Ar jie jautrieji klausytojai? Ar jie turi 
mokymosi sunkumų?

3 Erdvė3 Erdvė

1 Veikla1 Veikla
Ką žmonės veiks patalpoje (tiek mokytojai, 
tiek mokiniai)? Ar bus mokoma įprastai, ar 
darbas vyks grupėse? Ar bus triukšmo? Ar 
bus naudojama įranga ir technika? Kiek laiko 
praleidžiama bendraujant su kitais žmonėmis?

Didelė ar maža erdvė? Kokioje pastato vietoje ji 
yra? Kokios erdvės yra šalia ir kokia veikla jose 
vyks? Ar pastato sienos, lubos ir grindys yra kieti 
paviršiai? Ar patalpoje yra ventiliatorių, projektorių, 
dirbtuvių technikos arba kitų įrenginių, skleidžiančių 
dažnai besikartojantį garsą?

Reikia atsižvelgti  ir į pastato tipą – kaip jis suprojektuotas ir 
kokios įtakos garso aplinkai turės pasirinktos statybinės medžiagos. 
Pavyzdžiui, jei visos grindys, lubos ir sienos yra kieti paviršiai, garsas 
lengvai atsimuš, sklis visoje patalpoje, o tai padidins bendrąjį garso 
stiprumą.

Veiklos pobūdžio įvertinimas
„Ecophon“ sukūrė akustikos projektavimo pagal veiklos tipą 
koncepciją, suteikiančią galimybę sukurti tokią erdvę, kurioje žmonės 
gali produktyviai dirbti ir gerai jaustis. Praktiškai tai reiškia, kad 
erdvės įvertinamos pagal tris kriterijus – veiklos pobūdį, žmones 
ir erdvę – stengiantis surasti visus kriterijus atitinkantį sprendimą. 
Tada sprendimai įgyvendinami naudojant įvairius aukštos kokybės 
akustinius elementus.

Veikla

Žmonės

Erdvė



98

Tiesioginis 
mokymas ir mokymasis

Viršuje:

Nordagerskolen, Danija

Fotografas: Teddy Strandqvist, „Studio-e.se“
Dešinėje:

Schrank pradinė mokykla, Nyderlandai 

Fotografas: Hugo de Jong

Įprastai mokiniai ir mokytojai klasėje praleidžia iki aštuonių valandų. Todėl patalpos turi būti 
suprojektuotos taip, kad mokiniai ir mokytojai jaustųsi patogiai ir galėtų susikaupti, o ne jaustų įtampą ar 
nuovargį. 

Klasėje gali vykti pamokos, kai mokytojas kalba, o mokiniai klausosi, arba darbas gali vykti grupėse, 
kai mokiniai suskirstomi į grupes ir taip aptaria tam tikras temas. Klasėje, kurioje yra gera akustika, 
mokytojo balsas lengvai pasiekia visų mokinių ausis. Kai dirbama grupėse, triukšmas nedidėja, nesklinda 
ir netrukdo kitiems. 

Norint, kad būtų užtikrintos geriausios sąlygos, labai svarbu sumažinti garso lygį ir mažinti foninį garsą, 
ypač žemųjų dažnių. Žemųjų dažnių garsas yra įkyrus ir kalbėjimą padaro neaiškų, todėl būna daug 
sunkiau susikalbėti. 

Iššūkis: sumažinti garso lygį ir žemųjų dažnių 
foninį garsą siekiant, kad kalbėjimas būtų aiškus, 
nesusidarytų aidas ir kalbėtojas bei klausytojas 
nejaustų diskomforto. 

Sprendimas: montuoti akustines kabamąsias 
lubas, gerai sugeriančias visus kalbėjimo garsus ir 
ypač žemųjų dažnių garsus. Įprastoms pamokoms 
reikalingos sieninės plokštės, tvirtinamos ant 
galinės sienos, o patalpose, kuriose darbas 

vyksta grupėse, sieninės plokštės tvirtinamos ant 
dviejų gretimų sienų. Įprastoms pamokoms taip 
pat gali prireikti sumontuoti garsą atspindinčias 
plokštes. Jos montuojamos virš tos vietos, kur 
paprastai būna mokytojas. 

Kadangi klasėse mokiniai būna paliekami ir 
be priežiūros, pravartu, kad akustinės lubos 
būtų atsparios smūgiams. Tai padidina lubų 
patvarumą.

Rekomenduojami gaminiai Žemųjų dažnių 
garsai  

(125 Hz)

Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Master Rigid" (kartu su  "Extra Bass" ir 
"Master Rigid"/gamma) ir "Akusto Wall"

5 5 5 5
Pastiprintas 

"Akutex™ FT"

"Gedina" + "Extra Bass" (kartu su 
"Gedina"/gamma) ir "Akusto Wall" 

5 5 3 5 "Akutex™ T"

"Gedina" ir "Akusto Wall" 3 3 3 5 "Akutex™ T"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Nepriekaištingos klasės
su unikaliomis „Ecophon“ sistemomis 

unikali, specialiai sukurta 50 mm storio garsą sugerianti 
medžiaga, montuojama virš lubų. „Extra Bass“ turėtų 
dengti mažiausiai 50 proc. lubų ploto.

Sieninės plokštės 
Deja, net sumontavus nuo sienos iki sienos 
besitęsiančias lubas ir „Extra Bass“, garsas vis tiek 
atsimuš nuo sienų, dėl to susidarys nepageidaujamas 
aidas, iškraipantis kalbą, tad klausytojui bus sunku 
suprasti kalbėtoją. Šią problemą galima išspręsti ant 
galinės sienos pritvirtinus „Akusto Wall“ sienines 
plokštes. Jos neleis susidaryti aidui, todėl girdima kalba 
bus aiški ir suprantama.

Kai darbas vyksta grupėmis, mokinių balsai sklinda 
visomis kryptimis. Tokiu atveju rekomenduojama 
montuoti „Akusto Wall“ sienines plokštes ant dviejų 
gretimų sienų. 

Kalbą atspindinti zona
Norint užtikrinti, kad kalbėtojas bus gerai girdimas, toje 
vietoje, kur paprastai stovi mokytojas, ant lubų galima 
numatyti mažą, garsus atspindinčią zoną. Mokytojas 
girdės savo balsą aiškiau, todėl sumažės balso stygų 
patempimo pavojus. 

Atsparumas smūgiams
Klasėse mokiniai būna paliekami ir be priežiūros. Todėl 
pravartu sumontuoti smūgiams atsparias lubas. „Master 
Rigid“ lubų paviršius papildomai sustiprintas - šias 
lubas apsaugo tinklas ir patentuoti „Connect™“ priedai. 
Papildomai sustiprintas kabamąsias lubas galima 
lengvai išmontuoti, jei reikia pasiekti virš jų esančią 
erdvę.

„Ecophon Master™ Rigid“ su „Ecophon Akusto™ Wall“ ir „Ecophon Gedina™“ + „Extra Bass“ su „Akusto Wall“ 
sprendiniai suprojektuoti taip, kad klasėse būtų užtikrina geriausia garsinė aplinka. Kodėl šios sistemos galėtų 
būti tinkamiausias pasirinkimas jūsų mokyklai? Kaip jos veikia?

„Master Rigid“ arba „Gedina“ nuo sienos iki 
sienos besitęsiančios lubos

„Bass“ žemųjų dažnių gasus sugerianti 
medžiaga

„Akusto Wall“ sieninės plokštės „Master Rigid“/gamma arba „Gedina“/gamma 
kalbą atspindinčios plokštės

Kaip jau minėjome, svarbiausi dalykai klasėje yra 
žemas garso lygis ir kalbos aiškumas. Tai galioja tiek 
mokytojams, tiek mokiniams, įprastose pamokose ir 
dirbant grupėmis. 

Jei klasėje grindys, sienos ir lubos yra iš kietų garsą 
atspindinčių paviršių, garsas sklis visur, o tai iškraipys 
kalbą. Garsas atsimuš nuo paviršių ir atsiras aidas, todėl 
žmonės ims garsiau šnekėti. Tai dar labiau padidins 
triukšmo lygį, todėl mokytojai ir mokiniai turės kalbėti 
dar garsiau. Trumpai tariant, triukšmas kelia dar didesnį 
triukšmą. 

Nuo sienos iki sienos besitęsiančios lubos ir 
žemųjų dažnių garsus sugeriančios medžiagos 
Sumontavus „Ecophon“ nuo sienos iki sienos 
besitęsiančias lubas, pvz., „Master Rigid“ ar 
„Gedina“, labai sumažėja garso lygis. Tačiau vis 
tiek neišvengiama nepageidaujamų žemųjų dažnių 
foninių garsų. Šie garsai kalbą padaro neaiškią, o 
mokiniams ir mokytojams sunkiau susikaupti, jie labiau 
pavargsta. Šią problemą galima išspręsti tik vienu 
būdu – montuojant papildomas žemųjų dažnių garsus 
sugeriančias medžiagas. „Ecophon Extra Bass“ yra 

Pažiūrėkite, kaip vyksta montavimo 
darbai, apsilankę youtube.com/
ecophontv ir ecophon.com svetainėse.
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Erdvė judėti, 
bendrauti ir susikaupti

Viršuje:

Hauptschule St. Margarethen a.d.R., Vokietija 

Fotografas: Hans Georg- Esch
Dešinėje:

Hagaskolan, Švedija

Fotografas: Gunnar Almberg, IBAFOTO

Pasibaigus pamokai mokiniams ir mokytojams reikia pailsėti ir ruoštis kitoms pamokoms. Kadangi 
koridoriuose ir poilsio vietose mokiniai vis dažniau mokosi, taip pat vyksta darbas grupėmis, šios 
patalpos tapo daugiafunkcės. Mokiniai ir mokytojai eina iš klasės į klasę, mokiniai kalbasi ir žaidžia, 
grupėmis dirbantys ir po vieną besimokantys mokiniai bando susikaupti. Tad greitai gali susidaryti tikra 
garsų kakofonija. Triukšmas sklinda per visą erdvę ir gali patekti į šalia esančias klases. 

Kad šiose erdvėse būtų sukurta gera garsinė aplinka ir garsai nevargintų, svarbiausia yra sustabdyti 
garso sklidimą.

Iššūkis: sumažinti garso lygį ir neleisti garsui 
sklisti.

Sprendimas: sumontuoti gerai garsą 
sugeriančias ir efektyviai ribojančias garso 
sklidimą akustines kabamąsias lubas bei sienines 
plokštes visur, kur to reikia.

Koridoriai ir poilsio vietos turi būti pritaikyti ir 
nenumatytoms situacijoms. Todėl pravartu, kad 
lubos būtų atsparios smūgiams. Tai padidina lubų 
patvarumą.

Rekomenduojami gaminiai Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Super G" 20 mm ir "Akusto Wall" 5 5 4 "Super G"

"Master Rigid Dp XL" ir "Akusto Wall" 5 5 5
Pastiprintas 

"Akutex™ FT"

 “Gedina” ir “Akusto Wall” 3 3 5 ”Akutex™ T”

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Sportas 
ir aktyvi veikla

Viršuje:

Diuseldorfo tarptautinė mokykla, Vokietija 

Fotografas: Hans Georg- Esch
Dešinėje:

Liemers mokykla, Nyderlandai 

Fotografas: Ben Vulkers

Paprastai veikla sporto salėje sukelia labai daug triukšmo. Žaidimai su kamuoliu yra vieni 
triukšmingiausių. Didelis garso lygis dažnai trukdo mokiniams ir žaidėjams vienam kitą girdėti, be to, 
mokytojai ir treneriai turi garsiai šaukti, kad galėtų aiškiai duoti nurodymus. Kadangi sunku būti išgirstam, 
mokytojams dar sunkiau užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams. Mokiniai paprasčiausiai negirdi 
įspėjimų. 

Sporto salėje, kur garso lygis yra žemas ir nėra aido, žmonės gali kalbėti įprastu balso tonu ir būti 
lengvai išgirsti. 

Kadangi sporto salėse užsiimama aktyvia veikla, svarbu, kad akustiniai sprendiniai būtų atsparūs 
smūgiams ir saugūs. Akustinės kabamosios lubos ir sieninės plokštės turi atlaikyti pasikartojančius 
įvairiausių kamuolių smūgius.

Iššūkis: sumažinti garso lygį ir pagerinti kalbos 
aiškumą neleidžiant, kad garsas atsimuštų nuo 
sienų. 

Sprendimas: montuoti smūgiams atsparias, 
labai gerai garsą sugeriančias akustines 
kabamąsias lubas bei ant dviejų gretimų sienų – 
akustines sienines plokštes.

Rekomenduojami gaminiai Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Super G Plus" ir "Akusto Wall"/"Super G" 5 5 4 "Super G"

"Super G" 35 mm ir "Akusto Wall"/"Super G" 5 4 4 "Super G"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Vieta pailsėti 
ir pasistiprinti

Viršuje:

Matildelunds vaikų darželis, Švedija

Fotografas: Ulf Celander
Dešinėje:

Dėstytojų kambarys, Geteborgo universitetas, Švedija

Fotografas: Bert Leandersson

Valgykla arba savitarnos užkandinė yra vieta, kurioje mokiniai ir mokytojai gali atsipalaiduoti ir mėgautis 
maistu bei draugija. Visiems turi būti patogu kalbėtis ir klausytis kitų žmonių.

Dažnai valgykla yra didelė atvira erdvė su aukštomis lubomis. Vienu metu tokioje patalpoje vyksta daug 
pokalbių, be to, triukšmą kelia indų bei stalo įrankių tarškesys. Žmonės eina prie stalų, eidami kalbasi 
tarpusavyje. Jei nebus užtikrinama reikiama garso sugertis, garsas atsimuš nuo kietų paviršių ir atsiras  
visomis kryptimis sklindantis aidas. Tuomet garso lygis smarkiai padidės, o atmosfera bus įtempta ir 
nejauki.

Iššūkis: išvengti garso lygio didėjimo ir apriboti 
garso plitimą visomis kryptimis bei  į gretimas 
erdves.

Sprendimas: montuoti labai gerai garsą 
sugeriančias akustines kabamąsias lubas bei 
sienines plokštes, padengiant kuo daugiau 
sienų. Rekomenduojama valgyklas įrengti toliau 
nuo patalpų, kuriose nepageidaujamas net 
mažiausias triukšmas.

Rekomenduojami gaminiai Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Master" ir "Akusto Wall" 5 3 5 "Akutex™ FT"

"Gedina" +"Extra Bass" ir "Akusto Wall" 5 3 5 "Akutex™ T"

"Gedina" ir "Akusto Wall" 3 3 5 "Akutex™ T"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Žaidimai ir mokymasis
apie pasaulį

Viršuje:

Schrank pradinė mokykla, Nyderlandai 

Fotografas: Hugo de Jong
Dešinėje:

Metroqubo, Danija

Fotografas: „Weiles fotografi“

Vaikai yra nuostabūs. Jie viską tyrinėja ir visada nori sužinoti ką nors naujo. Tačiau jie linkę būti gana 
triukšmingi. Todėl kai vaikų darželyje arba ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra daug vaikų, garso lygis 
gali greitai didėti. Tuomet vaikai sunkiai girdi vienas kitą, o mokytojams ar auklėtojams sunku juos mokyti  
ir auklėti. Atmosfera tampa triukšminga, varginanti ir nepakeliama, o mokytojai turi pakelti balsą, kad 
būtų išgirsti. 

Norint, kad vaikai ir mokytojai jaustųsi lyg namie ir mokytų bei mokytųsi geroje atmosferoje, labai svarbu 
sumažinti garso lygį ir užtikrinti, kad garsas nesklistų po visą erdvę.  

Iššūkis: sumažinti garso lygį bei neleisti, kad 
garsas atsimuštų nuo sienų ir atsirastų aidas.

Sprendimas: montuoti gerai įvairių dažnių 
garsą sugeriančias akustines kabamąsias lubas 
bei  sienines plokštes ant bent vienos sienos 
(geriausia – ant dviejų gretimų sienų). 

Rekomenduojami gaminiai Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Master" ir "Akusto Wall" 5 3 5 "Akutex™ FT"

"Gedina" + "Extra Bass" ir  "Akusto Wall" 5 3 5 "Akutex™ T"

"Gedina" ir "Akusto Wall" 3 3 5 "Akutex™ T"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Mokymasis  
sutelkiant dėmesį į bendradarbiavimą

Viršuje:

Werra-Meißner-Kreises profesinė mokykla, Witzenhausen, Vokietija

Fotografas: Hans Georg- Esch
Dešinėje:

Werra-Meißner-Kreises profesinė mokykla, Witzenhausen, Vokietija

Fotografas: Hans Georg- Esch

Šiuolaikinėse mokyklose populiarios atvirosios mokymosi vietos. Šiose erdvėse mokosi ir dirba keleto 
klasių mokiniai ir mokytojai. Dažniausiai tokiose patalpose vyksta įvairaus pobūdžio grupinis darbas. 
Kadangi grupinis darbas vyksta bendradarbiavimo principu, svarbiausias yra bendravimas. Jei tinkama 
akustika nėra užtikrinama, garsas gali sklisti po visą erdvę ir trukdyti kitoms klasėms ir grupėms. Dėl to 
atsiras nepageidaujamų, ypač žemųjų dažnių, garsų, mokiniams reikės pakelti balsą, o tai padidins 
garso lygį. Taigi, tokioje erdvėje mokiniams bus sunku susikaupti, o mokytojams sudėtinga padėti 
mokiniams.

Atvirosiose mokymosi vietose garsas turi būti sulaikytas kuo arčiau šaltinio. Taip sumažinamas garso 
lygio didėjimas, todėl mokytojams lengviau bendrauti su grupe, jų žodžiai girdimi aiškiau ir klausymasis 
nesudaro nepatogumų. 

Iššūkis: sumažinti garso lygį, sustabdyti garso 
sklidimą erdvėje ir užtikrinti, kad kalba būtų 
aiškesnė.

Sprendimas: montuoti gerai visų kalbėjimo 
dažnių garsą sugeriančias akustines kabamąsias 
lubas bei akustines sienines plokštes prie 
kiekvienos grupės vietos.

Rekomenduojami gaminiai Žemųjų dažnių 
garsai  

(125 Hz)

Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Master" A, E, Ds  ir "Akusto Wall" 5 5 3 5 "Akutex™ FT"

"Gedina" + "Extra Bass" ir  
"Akusto Wall"

5 5 3 5 "Akutex™ T"

"Gedina" ir "Akusto Wall" 3 3 3 5 "Akutex™ T"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Kalbėjimas, klausymasis 
ir supratimas

Viršuje:

Kuopio universitetas, Suomija

Fotografas: Esa Kärki
Dešinėje:

Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija

Fotografas: Bartosz Makowski

Universitetuose didelė dalis žinių perteikiama erdviose auditorijose. Tokiose patalpose studentai 
dažniausiai sėdi toli nuo dėstytojų. Tam, kad studentai galėtų mokytis, yra svarbu, kad dėstytojo balsas 
būtų atspindėtas - tokiu atveju kalbėjimas aiškiai pasieks visus klausytojus ir visą auditoriją, o  dėstytojui 
nereikės kalbėti garsiau. 

Taip pat reikia užtikrinti kuo mažesnį garso iškraipymą dėl aido ir foninio triukšmo, ypač žemųjų dažnių 
garsų, sklindančių iš ventiliatorių, projektorių ir kitos techninės įrangos. Jei naudojama garso stiprinimo 
sistema, labai svarbu, kad ji būtų pritaikyta konkrečiai auditorijai.  

Iššūkis: pagerinti kalbos aiškumą, sumažinti 
aidą ir užtikrinti, kad klausytis būtų patogu. 

Sprendimas: montuoti itin gerai visų kalbėjimo 
dažnių garsus sugeriančias akustines kabamąsias 
lubas ir kalbą atspindinčią zoną lubose ties ta 
vieta, kur dėstytojas paprastai stovi; montuoti 
akustines sienines plokštes ant galinės ir šoninių 
sienų. 

Rekomenduojami gaminiai Žemųjų dažnių 
garsai  

(125 Hz)

Bendrosios  
akustinės 
savybės

Atsparumas 
smūgiams / 

Ilgaamžiškumas

Patalpų vidaus 
oro kokybė

Plokščių 
paviršius

"Master" A, E, Ds (kartu su "Master"/
gamma) ir "Akusto Wall"

5 5 3 5 "Akutex™ FT"

"Gedina" (kartu su "Gedina"/gamma) 
ir "Akusto Wall"

3 4 3 5 "Akutex™ T"

Rekomendacija teikiama konkrečiai šioms erdvėms ir veiklai, remiantis “Ecophon” gaminių tarpusavio palyginimu. Taikoma vertinimo skalė yra nuo 1 iki 5, kur 5 yra geriausias 
įvertinimas. Patalpų vidaus oro kokybės įvertinimas 5 atitinka prancūzų VOC A+ reikalavimus ir M1 Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą, įvertinimas 4 atitinka 
VOC A ir M1 (Suomijos statybinių medžiagų klasifikacija pagal išmetamų teršalų kiekį). Daugiau informacijos apie gaminius žr. 30 psl.
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Malonu atvykti, bendrauti ir judėti

Pokalbiai ir rengimasis pamokoms

Rekomenduojami gaminiai 
Laboratorijose: „Hygiene Labotec“, „Hygiene Performance“ ir 
„Hygiene Meditec“

Dirbtuvėse: „Super G“ ir „Akusto Wall“ / „Super G“

Rekomenduojami gaminiai 
Dušuose: „Hygiene Performance“ ir „Hygiene Advance“

Persirengimo kambariuose: „Super G“ ir „Hygiene Performance“

Rekomenduojami gaminiai
„Hygiene Advance“, „Hygiene Performance“ ir „Hygiene Foodtec“

Dušo ir persirengimo patalpos

Maisto gaminimas ir patiekimas

Praktiniai darbai   
Nesvarbu, kokia veikla vykdoma mokymosi įstaigose, gera 
patalpos akustika labai svarbi siekiant sėkmės. Dirbtuvėse ir 
laboratorijose dirbama su įvairių rūšių technika ir įrankiais, 
dažnai būtina laikytis higienos reikalavimų. Todėl būtina pasirinkti 
tinkamą akustinį sprendinį, kuris sumažintų triukšmą ir užtikrintų, 
kad laikomasi higienos reikalavimų.

Persirengimo kambariuose ir dušuose dažnai yra daug kietų 
paviršių, pvz., sienos ir lubos būna padengtos keraminėmis 
plytelėmis. Kadangi plytelėmis išklotose patalpose garsas 
atsimuša,  jose dažnai būna triukšminga. Lubos tokiose 
patalpose turi labai gerai sugerti garsus, taip pat turi atlaikyti 
didelę drėgmę ir atitikti valymo reikalavimus.

Virtuvės aplinka yra sterili ir švari. Tačiau dažnai šioje patalpoje 
vyksta įtemptas darbas – metaliniai daiktai, puodai, keptuvės, 
stalo įrankiai, stiklinės ir padėklai kelia daug triukšmo, todėl 
žmonėms sunku bendrauti. Akustiniai sprendiniai virtuvėje 
sumažina garso lygį ir atitinka virtuvėms keliamus higienos 
reikalavimus. 

Malmö Högskola, Švedija, fotografas: Teddy Strandqvist, „Studio-e.se“

Rydebäckskolan, Švedija, fotografas: Partick Klemm, Partone

Malmö Högskola, Švedija, fotografas: Teddy Strandqvist, „Studio-e.se“ Meandras Medisch Centrum, Nyderlandai, 

fotografas: „Lighthouse Productions Dirk Verwoerd“

Hagaskolan, Švedija, fotografas: Gunnar Almberg, IBAFOTO

Syddansk universitetas, Danija, fotografas: Teddy Strandqvist, „Studio-e.se“

Product recommendation 
„Focus“, „Akusto Wall“ ir „Akusto One“

Rekomenduojami gaminiai 
„Solo“, „Master Matrix“, „Focus“, „Akusto Wall“ ir „Akusto One“

Dažniausiai dauguma žmonių į mokyklą atvyksta tuo pačiu metu. 
Žmonės besišnekučiuodami juda iš vienos vietos į kitą, eidami 
ten, kur jiems reikia. Dažnai tokiose vietose garso lygis aukštas, 
todėl aplinka tampa nejauki, jaučiama didelė įtampa. Akustiniai 
sprendiniai sumažina garso lygį ir sustabdo garso sklidimą. Kad 
visi atvykstantieji tinkamai nusiteiktų visai dienai, įėjimas taip pat 
turėtų būti vizualiai įkvepiantis.

Darbuotojų patalpos yra privačios erdvės, kuriose ne pamokų 
metu darbuotojai gali pailsėti, rengti susitikimus, bendrauti su 
kitais mokytojais. Akustiniai sprendiniai sumažina garso lygį, 
sustabdo garso sklidimą, pokalbiai netrukdo kolegoms.

Rekomenduojami gaminiai
„Master“ ir „Akusto Wall“

Grojimas, dainavimas ir muzikos mokymasis
Muzikos klasės dažnai naudojamos įvairiems tikslams. 
Muzikos klasėse dainuoja visa klasė, grojama akustiniais ir 
kitais instrumentais arba skaitomos paskaitos apie muzikos 
teoriją. Garso lygis ir dažniai bus skirtingi, todėl norint parinkti 
idealų sprendimą svarbu apsispręsti dėl prioritetinės veiklos. 
Apibendrinant - kiekvienoje muzikos klasėje lubos ir sienos turi 
labai gerai sugerti garsą.  
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Klientai laiko mus atsakingais, todėl turime užtikrinti 
visišką skaidrumą, susijusį su mūsų gaminių poveikiu 
aplinkai ir pastangomis sumažinti šį poveikį. 
Siekdami šio tikslo atliekame išsamias savo gaminių 
gyvavimo ciklo analizes, apimančias įvairius aspektus. 
Pasinaudodami šiomis žiniomis stengiamės tobulėti 
kiekviename savo veiklos etape, pradedant žaliavų 
išgavimu bei gamyba ir baigiant transportavimu bei 
atliekų tvarkymu. 

Susipažinkite su mūsų tvaria veikla svetainėje 
ecophon.com/sustainability.

Mūsų atsakomybė nesibaigia gaminių montavimu kliento patalpose. Prisiimame 
atsakomybę už visą savo gaminių gyvavimo ciklą. Todėl sukūrėme visų savo gaminių iš 
mineralinės vatos grąžinimo sistemą. Sužinokite daugiau apsilankę svetainėje ecophon.
com/sustainability.

Grąžinimo sistemaGrąžinimo sistema

Per pastaruosius kelerius metus, siekdami 
sumažinti savo gaminių poveikį aplinkai 
kiekviename etape, sumažinome išmetamų 
teršalų kiekį, radome naujų žaliavų, sukūrėme 
sveikesnę patalpų aplinką ir išvystėme atraižų 
bei naudotų plokščių grąžinimo sistemą. 
Šios pastangos padėjo pasiekti, kad 96 proc. 
mūsų mineralinės vatos gaminių atitiktų 
vienus griežčiausių pasaulyje sertifikatų ir 
klasifikacijos reikalavimų, tarp jų Kalifornijos 
išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą ir 
prancūzų VOC A+ standartą.

A+A+

Dažnai sudėtinga parinkti konkrečiam pastatui tinkančius tvariausius gaminius. 
Norėdami jums padėti, visą informaciją apie mūsų akustinių kabamųjų lubų gaminius 
pateikėme EPD (gaminių aplinkos apsaugos deklaracijoje, angl. Environmental 
Product Declaration). EPD standartų ar reikalavimų, keliamų akustinėms sieninėms 
plokštėms, nėra. Tačiau siekdami pateikti jums visus faktus, šiuo metu „Ecophone“ 
kuriame EPD, skirtus „Akusto“ vertikalioms akustinėms sistemoms. Užtikriname 
jus, kad „Akusto“ akustinės sieninės plokštės gaminamos taip pat, kaip ir lubos, tad 
tvarumo požiūriu mūsų gaminiai, skirti tiek luboms, tiek sienoms, yra vienodi. 

Visos „Ecophon“ EPD yra patvirtintos nepriklausomų organizacijų. „Ecophon“ EPD 
galima rasti svetainėje ecophon.com.

Labai didžiuojamės, kad mūsų išmetamų CO2 dujų kiekis, gaminant vieną kvadratinį metrą 
garsą sugeriančios plokštės, yra tikriausiai mažiausias šioje pramonės srityje. Pagrindinės 
priežastys:

- naudojame augalinę rišamąją medžiagą;

- 70 proc. mūsų stiklo žaliavos yra jau perdirbtas stiklas;

- mūsų gamyklose elektros energijai gaminti daugiausia naudojama hidroelektrinių energija ir   
  biodujos;

- mūsų akustinės plokštės yra labai lengvos, todėl transportuojant išmetama mažiau teršalų.

70%

Gamindami unikalią mineralinę vatą naudojame 
daugiau kaip 70 proc. perdirbto stiklo ir augalinę 
rišamąją medžiagą. Visiškai nenaudojame iškastinių 
žaliavų, taip kasmet sutaupydami 24 000 barelių žalios 
naftos.

Tvarus pasirinkimas
Ekologiška ir patvaru

Tai dar ne viskas. Tobulėjimui nėra ribų. 
Todėl „Ecophon“ niekada nenustoja 
ieškoti naujų ir dar tvaresnių sprendimų, 
padedančių apsaugoti mūsų planetą ir jos 
gyventojus. 
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60%60%

Dvi „Ecophon“ lubų sistemos idealiai tinka termiškai aktyvioms 
pastatų sistemoms (angl. Thermally Activated Building Systems, 
TABS) – „Ecophon Master™ Matrix“ ir „Ecophon Solo™“. 
Remdamasi išsamiais tyrimais ir bandymais, „Ecophon“ 
rekomenduoja aprėpti 60 proc. TABS pastatų ploto. Tai padės 
išlaikyti šilumos kontrolės funkcijas ir tuo pat metu užtikrins 
gerą patalpų akustiką. Jei prie akustinių kabamųjų lubų derinsite 
ir sienines plokštes „Ecophon Akusto™ Wall“ bei  pertvaras 
„Ecophon Akusto™ Screen“, aplinka bus jauki ir maloni tiek 
ausims, tiek akims.

„Ecophon“ gaminiuose niekada nenaudoja nereikalingų chemikalų; mes tiesiog tuo netikime. 
Užuot tai darę, gaminius ir paviršių dangas gaminame taip, kad jie būtų natūraliai saugūs ir juose 
negalėtų veistis bakterijos. Daugelis visuomenės sveikatos specialistų yra tos pačios nuomonės, 
įskaitant Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos departamentą, kuris priėjo tokią išvadą dėl 
antimikrobinių cheminių medžiagų naudojimo:

„Nors leidžiama naudoti antimikrobinėmis medžiagomis impregnuotus gaminius (pvz., 
paviršiaus dangas, dažus bei uždangas) ir antimikrobines medžiagas, šiuo metu nėra galutinių 
duomenų, patvirtinančių jų veiksmingumą mažinant sveikatai kenksmingas bakterijas.“ („Health 
Building Note 00-10“)

Mūsų gaminiai atitinka griežčiausius NF S90-351 4 zonos reikalavimus ir Amerikos bandymų 
ir medžiagų asociacijos (angl. American Society for Testing and Materials, ASTM) G21-96 0 
kategorijos nuostatas.

„Ecophon“ gaminius renkasi statybų bendrovės, 
užsiimančios ekologinių pastatų statyba. Pietų Afrikos 
ekologinių pastatų statybos taryba (angl. Green 
Building Council South Africa) savo naujame biure 
įrengė mūsų akustinius sprendinius. Manome, kad jie 
pasirinko tinkamai, nes plėtojant ekologinių pastatų 
statybą protingiausia naudoti tvariausias rinkoje garsą 
sugeriančias medžiagas. Akustika vertinama taikant 
visas pagrindines ekologinių pastatų sertifikavimo 
schemas, pvz., LEED, BREEAM, DGNB ir HQE.

Leed
Breeam

HQE

Leed
Breeam

HQE

Natūraliai saugūs gaminiaiNatūraliai saugūs gaminiai

„Ecophon“ turi labai išsamią BIM objektų gaminių 
biblioteką, prieinamą „Revit“ ir „ArchiCAD“ programose. 
„Revit“ versijose pateikiama montavimo informacija ir 
mazgų brėžiniai, o „ArchiCAD“ versijos naudotojams 
suteikia galimybę patiems koreguoti ir konfigūruoti lubų 
konstrukciją ir kabinimo išdėstymą. Abiejose versijose BIM 
objektų naudotojai turi prieigą prie tokios informacijos kaip 
garso sugerties klasės, CO2 teršalų išmetimo duomenys ir 
nuorodos į dokumentaciją.

BIM objektaiBIM objektai

Naujausios informacijos apie „Ecophon“, mūsų 
sprendinius, dizaino idėjas ir akustiką ieškokite: „Twitter“ 
(@ecophon), „Facebook“ (facebook.com/Ecophon) ir 
„LinkedIn“ (linkedin.com/company/ecophon).

„Akutex™“ ženklą sukūrė „Ecophon“, šis ženklas užtikrina, kad tokio gaminio dažytas 
paviršius yra lengvai valomas, gaminys užtikrina puikią akustiką, labai gerai atspindi šviesą ir 
gražiai atrodo. 

Nuodugniai išbandytas dažytas „Akutex T“ paviršius yra porėtas, todėl beveik 100 proc. 
garso energijos prasiskverbia į plokštę, kur ją sugeria stiklo vatos užpildas. Didelis 84 
proc. šviesos atspindėjimo rodiklis reiškia, kad naudojant  „Akutex T“ galima užtikrinti 
ekonomišką ir efektyvesnį apšvietimą.

„Akutex FT“ paviršius taip pat dažytas ir porėtas, bet poros yra perpus mažesnės nei 
„Akutex T“, todėl paviršius atrodo dar lygesnis. Šviesos atspindėjimo rodiklis siekia 85 proc. 
Unikali „Akutex FT“ ypatybė – beveik optimali šviesogrąžos vertė. Tai reiškia, kad jei sieną 
nudažysite raudonai, „Akutex FT“ paviršius neatspindės raudonos spalvos ir ji nesklis visoje 
patalpoje. Galima sakyti, kad spalva liks ant sienos. Arba, kaip teigia vienas architektas, 
„Atrodo, kad „Akutex FT“ paviršius yra vientisas, aplinka jam neturi jokios įtakos.“

Minkštumas ir balta spalva netapatūs trapumui. Mūsų 
plokštės yra labai atsparios, todėl jų nereikės keisti 
daugelį metų. Joms nereikia jokios priežiūros, pakanka 
tik retkarčiais nuvalyti. Garsą sugeriančias plokštes 
lengva montuoti, o prireikus išmontuoti, plokštes 
lengva nuimti ir vėl sudėti. Jei norite, kad lubos 
būtų atsparios smūgiams ar papildomai sutvirtintos 
montavimo vietoje, taip pat galime pasiūlyti kelis 
sprendimus. Ir šiais atvejais galėsite lubas išmontuoti.

AstparuAstparu
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„Ecophon“ akustiniai sprendiniai 
Sistemos apžvalga

”Ecophon” plokščių paviršiai

Daugiau informacijos apie „Ecophon“ paviršius ir spalvas rasite 
svetainėje ecophon.com.

Gaminių grupė Garso 
sugerties 

klasė1

maks. Garso sugerties koeficientas1

Galimos plokščių 
briaunos

Paviršius
Atsparumo 
smūgiams 

klasė3

Valymas Patalpų vidaus oro kokybė
”Ecophon” briaunų dizainas, lubos

αp (125Hz) αw 250-4000 Hz Sausas Drėgnas pranc. VOC4 CDPH5 M16

"Master" A 0,60 1,00 A, B, Ds, E, F, SQ "Akutex FT" – • • A+ • •

"Master Rigid" (kartu su "Extra 
Bass")

A 0,65 1,00 A, E, Dp Pastiprintas "Akutex FT"2 3A • • A+ • • A B Ds

"Master Matrix" A 0,60 1,00 – "Akutex FT" – • • A+ • •

"Focus" A 0,50 1,00
A, B, Ds, Dg,  
E, F, Lp, SQ

"Akutex FT" – • • A+ • • Dg Dp E

"Gedina" A 0,45 0,95 A, E, D/A "Akutex T" – • • A+ • •

"Gedina" + "Extra Bass" A 0,70 1,00 A, E "Akutex T" – • • A+ • • F Lp SQ

"Advantage" (15 mm) A 0,40 1,00 A, E Dažytas stiklo pluošto audinys – • – A+ • •

"Hygiene Performance" (20 mm) A 0,50 0,95 A "Akutex TH" – • • A+ • • ”Ecophon” briaunų dizainas, sienos

"Super G" (20 mm) A 0,45 1,00 A "Super G" 3A • • A – •

"Super G"  (35 mm) A 0,50 1,00 A "Super G" 2A • • A – • A C

"Super G B" A 0,25 1,00 B "Super G" 3A • • A – •

"Super G Plus" A 0,55 1,00 A "Super G" 1A • • A – •

"Akusto Wall" A 0,25 1,00 A, C
"Akutex FT" / "Super G" / 

"Texona"
–/1A/– • •/•/– A+/A/A+ •/–/• •/•/•

Akutex™ FT 

„Akutex FT“ paviršius ir stiklo vatos užpildas optimaliai sugeria 
garsus. „White Frost“ šviesogrąžos koeficientas yra 63 mcd/(m2lx), jis 
artimas optimaliai vertei. Siekiant apsaugoti paviršių nuo pažeidimų, 
plokštes reikia montuoti nepasiekiamoje vietoje. „Akutex FT“ poros labai 
mažos, todėl gaminys turi purvą atstumiančių savybių, o paviršių paprasta 
valyti.

Pastiprintas „Akutex™ FT“  

Šis paviršius yra identiškas „Akutex FT“, bet sustiprintas 
papildomu stiklo pluošto audiniu po matomu paviršiaus sluoksniu. Įrodyta, 
kad sustiprintas „Akutex FT“ yra 10 kartų stipresnis nei standartinis „Akutex 
FT“. Tai idealus pasirinkimas, kai reikia atsparių ir estetiškų garsą slopinančių 
plokščių.

Akutex™ T 

Dažytas „Akutex T“ paviršius ir stiklo vatos užpildas užtikrina 
optimalią garso sugertį. Į šį porėtą paviršių gali prasiskverbti beveik 100 
proc. garso energijos, ją sugeria stiklo vatos užpildas. Paviršius – labai  
svarbi ypatybė, kuria remiantis plokštės priskiriamos sistemoms, atitinkačioms 
A akustinio komforto klasę. Didelis šviesos atspindžio faktorius (84 proc.) 
reiškia, kad „Akutex T“ gali užtikrinti ekonomišką ir efektyvų apšvietimą.

 
Akutex™ TH 

„Akutex™ TH“ dažytas valomas paviršius skirtas patalpoms, kurias 
reikia reguliariai valyti arba dezinfekuoti. Dažniausiai paviršius drėgnai 
nuvalomas, bet jį taip pat galima plauti nedidelio slėgio srove.

Gamykloje nudažytas stiklo pluošto audinys 

„Advantage“ paviršius nudažytas gamykloje vandeniniais dažais be jokių 
kenksmingų priedų.

Texona 

Jei norite išraiškingų, garsą sugeriančių ir spalvingų sienų arba pertvarų 
sprendimų, rinkitės „Texona“. „Texona“ paviršius lygus, tekstūrinis, atsparus 
smūgiams ir gali būti įvairių spalvų, žadinančių skonio receptorius.

Super G 

„Super G“ paviršius specialiai pritaikytas patalpoms, kuriose būtinas 
atsparumas mechaniniam poveikiui. „Super G“ yra stiklo pluošto audinys, 
itin atsparus smūgiams. Šio tvirto audinio ir labai tankios mineralinės vatos 
užpildo derinys užtikrina akustinių sieninių ir lubų plokščių  tvirtumą bei 
atsparumą smūgiams.

1. Esant 200 mm o.d.s. (overall depth of system, bendrasis sistemos aukštis); „Master Matrix“, esant 300 mm o.d.s., ir „Akusto Wall“, esant 50 mm o.d.s.  „Super G B“ priklijuotos prie lubų.

2. Įrodyta, kad pastiprintas „Akutex FT“ paviršius yra 10 kartų stipresnis nei standartinis „Akutex FT“.

3. Pagal standartą EN13964. („Akusto Wall“ – pagal DIN 18032 3 dalį)

4. Prancūzijos reglamentas dėl VOC išmetamųjų teršalų

5. Atitinka Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą (Kalifornijos visuomenės sveikatos departamentas)

6. Suomijos Statybinių medžiagų pagal išmetamųjų teršalų kiekį klasifikacija
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„Ecophon“ istorija prasideda nuo 1958 m., kai 
Švedijoje buvo pagamintos pirmosios garsą 
sugeriančios medžiagos iš stiklo vatos siekiant 
pagerinti akustines darbo aplinkos sąlygas. Šiandien 
įmonė visame pasaulyje tiekia akustikos sistemas, 
kurios padeda užtikrinti gerą patalpų akustiką ir 
sveiką aplinką biuruose, švietimo įstaigose, sveikatos 
priežiūros įstaigose ir pramonės gamybos patalpose. 
„Ecophon“ priklauso „Saint-Gobain“ grupei ir turi 
atstovybių bei platintojų įvairiose šalyse.

„Ecophon“ siekia tapti pasaulio lydere patalpų 
akustikos sprendimų srityje siūlydama garsą 
sugeriančias sistemas, leidžiančias pagerinti 
žmonių našumą ir savijautą. „Ecophon“ nuolat 
bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, 
darbo aplinkos organizacijomis ir tyrimų institutais bei 
padeda formuoti nacionalinius standartus, susijusius 
su patalpų akustika, taip prisidėdama prie geresnės 
darbo aplinkos, kurioje žmonės dirba ir bendrauja, 
kūrimo.

www.ecophon.com

www.ecophon.com/education


