
Snel en eenvoudig
Directe bevestiging van akoestische panelen
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Het is niet altijd mogelijk om een traditioneel verlaagd akoestisch plafond te installeren. Misschien 
vanwege de geringe hoogte van het bouwkundig plafond of omdat de ruimte intensief gebruikt wordt en 
niet voor langere tijd buiten gebruik kan zijn. 

Hoe kan dit worden opgelost? Ecophon biedt een totaaloplossing die resulteert in een sterk verbeterde 
geluidsomgeving. Door gebruik van lijm of schroeven en de panelen eenvoudig tegen het bouwkundig 
plafond te monteren waar dit nodig of mogelijk is. In het algemeen geldt, hoe groter het oppervlak dat 
bedekt kan worden en hoe dikker de panelen, hoe beter het resultaat. En waarom niet combineren met 
geluidsabsorberende wandpanelen die bij uw interieurontwerp passen?

Waarom directe bevestiging?

•	Schone	installatie	–	akoestische	afwerking	mogelijk	in	ruimtes	die	in	gebruik	zijn

•	Snelle	installatie	–	minder	werkonderbreking

•	Eenvoudige	installatie	–	bestaande	verlichting	en	andere	installaties	blijven	behouden

•	Minimale	installatiehoogte		–	maakt	behandeling	van	de	meeste	ruimtes	mogelijk

•	Vlakke	uitstraling		–	minimale	invloed	op	esthestische	uitstraling	van	de	ruimte

Een snelle manier 
naar een betere geluidsomgeving

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers. De specificaties zijn een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis of voorkeur. De technische 
gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen van de producten en systemen zijn alleen geldig  
indien gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen 
of producten, kan  Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor functie, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter algemene informatie en maken geen deel 
uit van enige overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl 
of neem contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon.
 
© Ecophon Group 2012
Idee en layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Drukkerij: Skånetryck AB. Cover: Johan Kalén, Malmoe – Sweden, Product: Ecophon Master B. Technische fotografie: Studio e. Illustraties: 3D Bild Mats Paulsson, Citat AB
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Om creatief en effectief te kunnen zijn is een goede geluidsomgeving 
cruciaal voor de mens. Het vergemakkelijkt de communicatie en de 
concentratie en is ook een integraal onderdeel bij het creëren van 
een gevoel van welzijn en comfort. Het realiseren van een goede 
geluidsomgeving is een van de meest lonende investeringen in een 
gebouw. 
Van	de	verschillende	maatregelen	die	kunnen	worden	genomen	om	

de akoestiek te verbeteren, is het installeren van een geluidsabsorberend 
plafond	het	meest	effectief.	Vanuit	strikt	akoestisch	oogpunt	is	de	
beste oplossing een verlaagd, akoestisch plafond met volledige 
bedekking. Maar ook met direct gemonteerde oplossingen kunt u een 
heel goed resultaat bereiken, vooral in combinatie met wandpanelen. 
Een direct gemonteerde akoestische oplossing is vaak een snel en 
volledig geaccepteerd compromis om een goed niveau van akoestiek te 
bereiken in gevallen waar de behoefte pas laat in het bouwproces wordt 
geconstateerd. 

U kunt uw oplossing optimaliseren door enkele eenvoudige principes 
toe te passen:

•	Bedek	zoveel	mogelijk	oppervlak

•	Gebruik	dikke	panelen

•	Vul	de	plafondinstallatie	aan	met	wandpanelen

Goede akoestiek 
voor welzijn en comfort

Directe montage plafonds

Omgeving – vrij van stof en emissies
De binnenomgeving heeft een belangrijk effect op de gezondheid en het welzijn van 
mensen op de werkplek.  Onze akoestische systemen zijn getest en beoordeeld door vele 
vooraanstaande instituten. Ecophon akoestische producten voldoen aan de strengste eisen 
van het Deense Binnenklimaat Keurmerk en de Finse M1 standaards en worden aanbevolen 
door de Zweedse Astma en Allergie Associatie.

Ecophon absorbers worden geproduceerd uit glaswol waarvan zo´n 70% bestaat uit 
gerecycled huishoudglas. Productieafval wordt gerecycled tot drainagekorrels. Ecophon 
werkt er aan om de invloed op het milieu te minimaliseren door gebruik te maken van 
milieuvriendelijke verpakking  en economisch transport. Ecophon panelen voor directe 
bevestiging zijn voorzien van het Scandinavische milieukeurmerk De Zwaan. Connect 
akoestische lijm voldoet aan de eisen van de Finse M1 standaard.

• OK in volledig ingerichte kamer met een 
plafondhoogte < 3m.w 

• Indien de plafondhoogte > 3m of de ruimte 
is schaars ingericht, risico voor een lage 
spraakverstaanbaarheid en een storende 
nagalm. Overweeg een combinatie met 
wandpanelen

70%

100%

50%

• Verdere afname in akoestische efficiëntie

• Moet gecombineerd worden met 
wandpanelen op twee aangrenzende 
wanden wanneer communicatie essentieel is

• Resulteert in een afname van akoestische 
efficiëntie in vergelijking met  het 
bovenstaande

• Combineer met wandpanelen voor een betere 
akoestische prestatie
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Belangrijke	factoren	bij	de	keuze	van	oplossing	zijn	de	eigenschappen	van	
de te bedekken zone en de activiteiten die gewoonlijk plaatsvinden in de 
ruimte. Keuze van de installatiemethode en plafondmateriaal evenals de 
paneeldikte worden hierdoor beïnvloed. Uw keuzes geven het plafond haar 
specifieke	ontwerpexpressie.

Bouwkundig oppervlak en rand afwerkingen
Het menselijk oog is gevoelig voor onregelmatigheden in lijnen en 
oppervlakken.	Voor	het	beste	resultaat	raadt	Ecophon	aan	om	oplossingen	
in	overeenstemming	met	deze	matrix	te	kiezen:

De kenmerken van het oppervlak en materiaal van het bouwkundig 
plafond moeten worden onderzocht voor de keuze van installatiemethode. 
Proefinstallaties	worden	aanbevolen	op	alle	oppervlakten	indien	er	
enige twijfel is over de mogelijkheid van een installatiemethode op het 
bouwkundig	oppervlak.	Voor	instructies	zie:	www.ecophon.nl

Pas de oplossingen 
aan de voorwaarden aan

Fotograaf: Patrick Klemm Product: Ecophon Focus B

BOuWkunDig 

Gelijk

Enigszins ongelijk

Ongelijk

Zeer ongelijk

* Overweeg eerst een rachelwerk aan te brengen daarna kant  F, of een verlaagd plafond

Oppervlak

B

•

F

•

•

•

•*

SQ

•

•
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plafondoppervlak
Plafondpanelen geschikt voor directe bevestiging zijn beschikbaar in twee 
verschillende oppervlakken en een reeks van kleuren.

Akutex™ FT oppervlak
Een geverfd oppervlak beschikbaar in verschillende 
kleuren,	Akutex	oppervlakte	technologie	richt	zich	
op visuele aspecten, akoestische eigenschappen, 
werkomgeving, trends in architectuur en milieufactoren.

Super G™ oppervlak
Ontworpen voor omgevingen waar stootvastheid 
belangrijk is, zoals trappenhuizen en speelkamers. Het 
is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren en het is 
getest	conform	EN	13964	en	geclassificeerd	als	3A.	
Super	G	is	verkrijgbaar	met	Kant	B.

Dikte
De dikte heeft invloed op de akoestische prestatie, maar ook op de visuele 
impressie. Panelen voor directe montage zijn gewoonlijk verkrijgbaar in 
dikte 20 of 40 mm.

Zichtbare kanten, velden of van wand-tot-wand?
Afhankelijk van de omstandigheden zijn diverse installaties mogelijk. 
Verlijmde	kant	SQ	en	B	panelen	hebben	een	visuele	randafwerking	
geschikt voor veldinstallaties. Kant F, bevestigd met schroeven wordt 
gewoonlijk van wand-tot-wand geïnstalleerd of in velden omlijst met een 
randafwerking.

kant F, schroevenkant SQ, lijmenkant B, lijmen
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Bepaal een basislijn als startpunt in de ruimte, 
meestal dicht bij het midden. Houd rekening 
met waar men de ruimte binnenkomt en waar 
de activiteiten plaatsvinden. Dit zorgt voor 
minimaal afval en maakt het mogelijk om 
evenwicht en symmetrie in de ruimte te creëren.

Meer tips 
voor het beste resultaat

Bedek het plafondoppervlak zo veel als 
mogelijk. Indien dit niet mogelijk is, overweeg 
dan een combinatie met wandpanelen.

Gebruik bij voorkeur 40 mm dikke panelen, 
omdat ze een hoog akoestich absorptieniveau 
leveren.

Om het beste resultaat te bereiken is het belangrijk een plafondplan te maken met inbegrip van 
overige installaties en de activiteiten vast te stellen die normaal in de ruimte plaatsvinden.

1 2

3 4

40 mm

Machinaal geverfde randen

Snede

Machinaal geverfde 
randen

Basislijn

Gebruik zoveel mogelijk panelen met 
machinaal geverfde randen, specifiek bij lage 
plafondhoogtes. Plaats machinaal geverfde 
randen langs de centrale basislijn in de ruimte en 
plaats de op locatie gesneden randen naar de 
muur of minder zichtbare gedeelten in de ruimte.
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Connect™ akoestische lijm 
Oplossingsmiddelvrij, ontwikkeld voor uw gemak
Connect Akoestiische lijm is uitgebreid getest voor gebruik met Ecophon akoestische panelen en heeft alle  
eigenschappen van een moderne, top kwaliteit lijm. Snel en gemakkelijk te verwerken en met een snelle kleefkracht 
biedt het de beste condities voor installatie van hoge kwaliteit. Connect Akoestische lijm is geclassificeerd conform de 
Finse M1 emissie classificatie voor een goed binnenklimaat. Installateurs of personen die nadien in de ruimte verblijven 
worden niet blootgesteld aan oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen.

Voor gedetailleerde Installatiehandleidingen 
of overige Ecophon productinformatie:  
www.ecophon.nl

Snijkant

randbedekking

grotere opening 
dan nodig

> 200 mm 

5 6

Indien er een obstakel in het plafondveld zit 
dan kan het een voordeel zijn een groter gat 
dan nodig te snijden. Gebruik voor het beste 
resultaat een gatenboor of een afbreekmes.

Indien u panelen moet snijden overweeg 
afwerkingsprofielen zoals Connect Wood 
trim. Ecophon levert profielen voor 20 en 40 
mm dikke panelen.

8

Als armaturen of andere apparaten al direct 
op het bouwkundig plafond zijn bevestigd 
kunt u overwegen ze te verlagen zodat ze 
gelijk liggen met het verlaagde plafond.

7
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ECOPHON FOCus™ B

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond met 
een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen worden 
rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast elkaar 
gelijmd. Ecophon Focus B geeft het plafond een vlakke indruk, 
waarbij de velling kant een smalle groef tussen de panelen 
vormt. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon beveelt Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm a.o.p 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus B
a.o.p. mm 23
absorptie klasse C
NRC 0,80
sAA 0,79

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede Focus B systeem

Focus B systeem

Focus B paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 20

Inst. schema M03

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m03) voor Focus B met geBruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm houten profiel voor een vrijhangende 
installatie.

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600

1 ecophon Focus B 2,8/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m²

3 voor het installeren van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2561. l=2500 mm, (bevestigd max. h.o.h. 500 mm) Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: ca 23 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

Belasting/draagvermogen

M03
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ECOPHON FOCus™ B

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond met 
een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen worden 
rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast elkaar 
gelijmd. Ecophon Focus B geeft het plafond een vlakke indruk, 
waarbij de velling kant een smalle groef tussen de panelen 
vormt. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon beveelt Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm a.o.p 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus B
a.o.p. mm 23
absorptie klasse C
NRC 0,80
sAA 0,79

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede Focus B systeem

Focus B systeem

Focus B paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 20

Inst. schema M03

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m03) voor Focus B met geBruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm houten profiel voor een vrijhangende 
installatie.

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600

1 ecophon Focus B 2,8/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m²

3 voor het installeren van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2561. l=2500 mm, (bevestigd max. h.o.h. 500 mm) Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: ca 23 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

Belasting/draagvermogen

M03
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ECOPHON FOCus™ B

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond met 
een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen worden 
rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast elkaar 
gelijmd. Ecophon Focus B geeft het plafond een vlakke indruk, 
waarbij de velling kant een smalle groef tussen de panelen 
vormt. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon beveelt Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm a.o.p 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus B
a.o.p. mm 23
absorptie klasse C
NRC 0,80
sAA 0,79

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede Focus B systeem

Focus B systeem

Focus B paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 20

Inst. schema M03

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m03) voor Focus B met geBruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm houten profiel voor een vrijhangende 
installatie.

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600

1 ecophon Focus B 2,8/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m²

3 voor het installeren van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2561. l=2500 mm, (bevestigd max. h.o.h. 500 mm) Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: ca 23 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

Belasting/draagvermogen

M03
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ECOPHON FOCus™ sQ

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond 
met een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen 
worden rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast 
elkaar gelijmd. Ecophon Focus SQ wordt geinstalleerd met een 
sponning tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke 
indruk. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 23 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus 
sQ

a.o.p. mm 23
absorptie klasse C

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy AC(1.5)=190 conform AsTM E 1111 and E 1110.

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van Focus sQ systeem

Focus sQ systeem

Focus sQ paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 20 20

Inst. schema M107 M107

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON FOCus™ sQ

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond 
met een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen 
worden rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast 
elkaar gelijmd. Ecophon Focus SQ wordt geinstalleerd met een 
sponning tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke 
indruk. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 23 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus 
sQ

a.o.p. mm 23
absorptie klasse C

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy AC(1.5)=190 conform AsTM E 1111 and E 1110.

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van Focus sQ systeem

Focus sQ systeem

Focus sQ paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 20 20

Inst. schema M107 M107

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON FOCus™ sQ

Voor toepassingen waar een verlaagd akoestisch plafond 
met een minimale afhanghoogte gewenst is. De panelen 
worden rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond naast 
elkaar gelijmd. Ecophon Focus SQ wordt geinstalleerd met een 
sponning tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke 
indruk. De panelen zijn niet demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt 
circa 2,5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect Akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 23 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus 
sQ

a.o.p. mm 23
absorptie klasse C

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy AC(1.5)=190 conform AsTM E 1111 and E 1110.

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van Focus sQ systeem

Focus sQ systeem

Focus sQ paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 20 20

Inst. schema M107 M107

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m107) Focus sQ, met gebruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Focus sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: ca 23 mm - -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar - -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. - -

* paneel moduul maat 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

belasting/draagvermogen

M107
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ECOPHON FOCus™ F

Voor toepassingen waar een verlaagd plafond gewenst is 
met een beperkte afhanghoogte. De panelen worden direct 
geïnstalleerd tegen een bestaand gips plafond, constructieve 
platen, latten of beton. Ecophon Focus F geeft het verlaagde 
plafond een vlakke indruk waarbij de velling kant een 
smalle groef tussen de panelen vormt. De panelen zijn niet 
demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn versterkt en geverfd. Het gewicht 
bedraagt circa 2.5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect schroeven voor een snelle en 
veilige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

63 4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus F 20 mm a.o.p. 
--- Ecophon Focus F 40 mm a.o.p. 
— Ecophon Focus F 430 mm a.o.p. including 385 mm thermal insulation. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus F
a.o.p. mm 20 40 430
absorptie klasse C C A
NRC 0,75 - -
sAA 0,77 - -

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-IsO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van Focus F systeem

Focus F systeem Focus F wordt met schroeven gemonteerd

Focus F paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 20 20

Inst. schema M15 M15

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON FOCus™ F

Voor toepassingen waar een verlaagd plafond gewenst is 
met een beperkte afhanghoogte. De panelen worden direct 
geïnstalleerd tegen een bestaand gips plafond, constructieve 
platen, latten of beton. Ecophon Focus F geeft het verlaagde 
plafond een vlakke indruk waarbij de velling kant een 
smalle groef tussen de panelen vormt. De panelen zijn niet 
demonteerbaar. 
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien 
van glasvlies. De kanten zijn versterkt en geverfd. Het gewicht 
bedraagt circa 2.5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect schroeven voor een snelle en 
veilige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NRC 
en sAA conform AsTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

63 4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus F 20 mm a.o.p. 
--- Ecophon Focus F 40 mm a.o.p. 
— Ecophon Focus F 430 mm a.o.p. including 385 mm thermal insulation. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Focus F
a.o.p. mm 20 40 430
absorptie klasse C C A
NRC 0,75 - -
sAA 0,77 - -

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-IsO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van Focus F systeem

Focus F systeem Focus F wordt met schroeven gemonteerd

Focus F paneel

TECHNIsCHE EIGENsCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 20 20

Inst. schema M15 M15

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m15) voor Focus F

Zie materiaalpecificatie Installatie tegen beton Installatie tegen gips of hout

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Focus F 2,8/m² 1,4/m²

2 connect Bevestigingsklem Focus F, bevestigd h.o.h. 600 mm (voor toepassing in beton) 2,8/m² 2,8/m²

3 connect ankerschroef, bevestigd h.o.h. 600 mm (voor toepassing in beton) 2,8/m² 2,8/m²

4 connect Installatieschroef mvl, bevestigd h.o.h 200 mm  (voor gebruik in gipsplaat of hout) 8,3/m² 7/m²

5 connect spline F 0160, l=600 mm. 2,8/m² 1,4/m²

6 connect spline 0219, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect aandrukveer 0087 1per paneel in de 
laatste rij

2per paneel in de 
laatste rij

8 connect hoekprofiel, bevestigd h.o.h 300 mm Zoals vereist

9 voor het installeren van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2561. l=2500 mm, (bevestigd max. h.o.h. 500 mm) Zoals vereist

10 rachelwerk geïnstalleerd h.o.h. 600 mm (300 mm indien er thermische isolatie boven is geplaatst), met schroeven in de latten. Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 20 mm - -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

Belasting/draagvermogen

M15
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ECOPHON MastEr™  B

Voor het toepassen van plafonds waar een minimale 
afhanghoogte gewenst is in ruimtes waar een goede akoestiek 
en spraakverstaanbaarheid vereist is. De panelen worden 
naast elkaar rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond 
gelijmd. Ecophon Master B geeft het plafond een vlakke 
indruk, waarbij de velling kant een smalle groef tussen de 
panelen vormt. De panelen zijn niet demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met Akutex 
FT coating en de rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN IsO 354.  
Classificatie conform EN IsO 11654.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master B/alpha 43 mm a.o.p. 
···· Ecophon Master B/beta 43 mm a.o.p. 
--- Ecophon Master B/gamma 43 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Mas-
ter B

a.o.p. mm 43
absorptie klasse a
NrC 0,95
saa 0,95

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master B systeem

Master B systeem

Master B paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 40

Inst. schema M113

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™  B

Voor het toepassen van plafonds waar een minimale 
afhanghoogte gewenst is in ruimtes waar een goede akoestiek 
en spraakverstaanbaarheid vereist is. De panelen worden 
naast elkaar rechtstreeks tegen het bouwkundig plafond 
gelijmd. Ecophon Master B geeft het plafond een vlakke 
indruk, waarbij de velling kant een smalle groef tussen de 
panelen vormt. De panelen zijn niet demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met Akutex 
FT coating en de rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN IsO 354.  
Classificatie conform EN IsO 11654.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master B/alpha 43 mm a.o.p. 
···· Ecophon Master B/beta 43 mm a.o.p. 
--- Ecophon Master B/gamma 43 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Mas-
ter B

a.o.p. mm 43
absorptie klasse a
NrC 0,95
saa 0,95

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master B systeem

Master B systeem

Master B paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 40

Inst. schema M113

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m113) voor master B met geBruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm houten profiel voor een vrijhangende 
installatie.

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600

1 ecophon master B 2,8/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m²

3 voor installatie van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2141, l=3000 Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 43 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

Belasting/draagvermogen

M113
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ECOPHON MastEr™ sQ

Voor scholen, kantoortuinen of andere ruimtes waar een goede 
akoestiek vereist is, waar de spraakverstaanbaarheid optimaal 
moet zijn en waar een plafond gewenst is met een minimale 
afhanghoogte. De panelen worden rechtstreeks tegen het 
bouwkundig plafond gelijmd, dat vlak, schoon en droog moet 
zijn. Ecophon Master SQ wordt geinstalleerd met een sponning 
tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke indruk. De 
panelen zijn niet demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN IsO 354.  
Classificatie conform EN IsO 11654.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 43 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
sQ

a.o.p. mm 43
absorptie klasse a
NrC 0,95
saa 0,95

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master sQ systeem

Master sQ systeem

Master sQ paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 40 40

Inst. schema M106 M106

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™ sQ

Voor scholen, kantoortuinen of andere ruimtes waar een goede 
akoestiek vereist is, waar de spraakverstaanbaarheid optimaal 
moet zijn en waar een plafond gewenst is met een minimale 
afhanghoogte. De panelen worden rechtstreeks tegen het 
bouwkundig plafond gelijmd, dat vlak, schoon en droog moet 
zijn. Ecophon Master SQ wordt geinstalleerd met een sponning 
tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke indruk. De 
panelen zijn niet demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN IsO 354.  
Classificatie conform EN IsO 11654.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 43 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
sQ

a.o.p. mm 43
absorptie klasse a
NrC 0,95
saa 0,95

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master sQ systeem

Master sQ systeem

Master sQ paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 40 40

Inst. schema M106 M106

systeemAssoRtiment 

19

ECOPHON MastEr™ sQ

Voor scholen, kantoortuinen of andere ruimtes waar een goede 
akoestiek vereist is, waar de spraakverstaanbaarheid optimaal 
moet zijn en waar een plafond gewenst is met een minimale 
afhanghoogte. De panelen worden rechtstreeks tegen het 
bouwkundig plafond gelijmd, dat vlak, schoon en droog moet 
zijn. Ecophon Master SQ wordt geinstalleerd met een sponning 
tussen ieder paneel en geeft het plafond een vlakke indruk. De 
panelen zijn niet demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN IsO 354.  
Classificatie conform EN IsO 11654.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
···· Ecophon Focus sQ 43 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
sQ

a.o.p. mm 43
absorptie klasse a
NrC 0,95
saa 0,95

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest 
en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN IsO 1182. Zie 
Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master sQ systeem

Master sQ systeem

Master sQ paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 40 40

Inst. schema M106 M106

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m106) master sQ, met gebruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon master sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 43 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar - -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. - -

* paneel moduul maat 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

belasting/draagvermogen

M106
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ECOPHON MastEr™ F

Voor scholen, kantoortuinen of andere ruimtes waar een 
goede akoestiek vereist is en waar de spraakverstaanbaarheid 
optimaal moet zijn. De panelen worden direct geïnstalleerd 
tegen een bestaand gips plafond, constructieve plaat, latten 
of beton. Ecophon Focus F geeft het verlaagde plafond een 
vlakke indruk, waarbij de vellingkant een smalle groef tussen 
de panelen vormt. De panelen kunnen niet gedemonteerd 
worden.   
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex FT coating en is verkrijgbaar met drie verschillende 
oppervlaktebehandelingen om aan de verschillende 
geluidsabsorptie-eisen te kunnen voldoen: alfa, bèta en 
gamma. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. 
Het gewicht bedraagt circa 5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect schroeven voor een snelle en 
veilige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NrC 
en saa conform astM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125 400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master F/alpha 40 mm a.o.p. 
···· Ecophon Master F/beta 40 mm a.o.p. 
--- Ecophon Master F/gamma 40 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master F 60 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master F
a.o.p. mm 40 60
absorptie klasse a a
NrC 0,95 -
saa 0,95 -

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-IsO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FIrE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master F systeem

Master F systeem

Master F paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 40 40

Inst. schema M52 M52

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™ F

Voor scholen, kantoortuinen of andere ruimtes waar een 
goede akoestiek vereist is en waar de spraakverstaanbaarheid 
optimaal moet zijn. De panelen worden direct geïnstalleerd 
tegen een bestaand gips plafond, constructieve plaat, latten 
of beton. Ecophon Focus F geeft het verlaagde plafond een 
vlakke indruk, waarbij de vellingkant een smalle groef tussen 
de panelen vormt. De panelen kunnen niet gedemonteerd 
worden.   
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een 
Akutex FT coating en is verkrijgbaar met drie verschillende 
oppervlaktebehandelingen om aan de verschillende 
geluidsabsorptie-eisen te kunnen voldoen: alfa, bèta en 
gamma. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. 
Het gewicht bedraagt circa 5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect schroeven voor een snelle en 
veilige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie testresultaten conform EN IsO 354. 
Classificatie conform EN IsO 11654, en de eengetalswaarde voor NrC 
en saa conform astM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125 400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master F/alpha 40 mm a.o.p. 
···· Ecophon Master F/beta 40 mm a.o.p. 
--- Ecophon Master F/gamma 40 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequentie Hz  
— Ecophon Master F 60 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master F
a.o.p. mm 40 60
absorptie klasse a a
NrC 0,95 -
saa 0,95 -

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens IsO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse astma en allergie associatie. schone 
ruimte classificatie IsO klasse 6/M3.5.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-IsO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FIrE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen aanvullende belasting moet aan het 
bouwkundig plafond worden afgehangen

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

Doorsnede van Master F systeem

Master F systeem

Master F paneel

tECHNIsCHE EIGENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

Dikte 40 40

Inst. schema M52 M52

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m52) voor master F

Zie materiaalpecificatie Installatie op beton Installatie op gips of hout

materIaalspecIFIcatIe (exclusIeF aFval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon master F 2,8/m² 1,4/m²

2 connect Bevestigingsklem master F 0152, h.o.h. 600. (voor toepassing in beton) 2,8/m² 2,8/m²

3 connect ankerschroef, bevestigd h.o.h. 600 mm (voor toepassing in beton) 2,8/m² 2,8/m²

4 connect Installatieschroef mvl, bevestigd h.o.h 200 mm  (voor gebruik in gipsplaat of hout) 8,3/m² 7/m²

5 connect spline F 0160, l=600 mm. 2,8/m² 1,4/m²

6 connect spline 0219, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect aandrukveer 0087 1per paneel in de 
laatste rij

2per paneel in de 
laatste rij

8 connect hoekprofiel, bevestigd h.o.h 300 mm Zoals vereist

9 voor het installeren van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2141. l=3000 mm, (bevestigd max. h.o.h. 500 mm) Zoals vereist

10 rachelwerk geïnstalleerd h.o.h. 600 mm (300 mm indien er thermische isolatie boven is geplaatst), met schroeven in de latten. Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 40 mm - -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

Belasting/draagvermogen

M52
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ECOPHON SuPEr G™ B

Voor het toepassen van plafonds waar een minimale 
afhanghoogte gewenst in ruimtes waar een hoge stootvastheid 
vereist is. De panelen worden naast elkaar rechtstreeks tegen 
het bouwkundig plafond gelijmd. Ecophon Super G B geeft 
het plafond een vlakke indruk, waarbij de velling kant een 
smalle groef tussen de panelen vormt. De panelen zijn niet 
demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is bekleed met een sterk 
glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 
Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor NrC 
en SAA conform ASTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 
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  Frequentie Hz  
···· Ecophon Super G B 43 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Super 
G B

a.o.p. mm 43
absorptie klasse A
NrC 0,9
SAA 0,9

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White 085. Benadert NCS kleurmonster: S 
1002-Y. Lichtreflectie: 78%.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens ISO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIrE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Het Super G B systeem is getest 
volgens EN 13964 Annex D en is geclassificeerd als 3A. Aanvullende 
belastingen dienen aan het bouwkundig plafond te worden bevestigd.

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land Standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van het Super G B systeem

Super G B systeem

Super G B paneel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 40

Inst. schema M298

systeemAssoRtiment 
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Voor het toepassen van plafonds waar een minimale 
afhanghoogte gewenst in ruimtes waar een hoge stootvastheid 
vereist is. De panelen worden naast elkaar rechtstreeks tegen 
het bouwkundig plafond gelijmd. Ecophon Super G B geeft 
het plafond een vlakke indruk, waarbij de velling kant een 
smalle groef tussen de panelen vormt. De panelen zijn niet 
demonteerbaar.  
 
De panelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een hoge 
dichtheid. De zichtzijde van het paneel is bekleed met een sterk 
glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van 
glasvlies. De kanten zijn geverfd. Het gewicht bedraagt circa 
5 kg/m². 
 
Ecophon adviseert Connect akoestische lijm voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Akoestiek Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 
Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor NrC 
en SAA conform ASTM C 423.
 
αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 
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  Frequentie Hz  
···· Ecophon Super G B 43 mm a.o.p. 
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Super 
G B

a.o.p. mm 43
absorptie klasse A
NrC 0,9
SAA 0,9

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid De panelen zijn niet demonteerbaar

Reiniging De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White 085. Benadert NCS kleurmonster: S 
1002-Y. Lichtreflectie: 78%.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens ISO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIrE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Het Super G B systeem is getest 
volgens EN 13964 Annex D en is geclassificeerd als 3A. Aanvullende 
belastingen dienen aan het bouwkundig plafond te worden bevestigd.

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land Standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Doorsnede van het Super G B systeem

Super G B systeem

Super G B paneel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmeting, mm 

600
x

600

Direct •

Dikte 40

Inst. schema M298

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m298) super G B, met GeBruIk van akoestIsche lIjm

Zie materiaalspecificatie toepassing van lijm houten profiel voor een vrijhangende 
installatie.

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600

1 ecophon super G B 2,8/m²

2 connect akoestische lijm 0,25l/m²

3 voor installatie van vrijhangende plafonds: connect houten profiel 2141, l=3000 Zoals vereist

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 43 mm -

δ min. hoogte voor demontage: het plafondsysteem is niet demonteerbaar -

Zichtbare kanten dienen geverfd te worden. -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 - -

Belasting/draagvermogen

M298
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Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
geproduceerd werden ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon een 
wereldwijde leverancier van akoestische systemen die 
bijdragen aan een goede ruimte akoestiek en een 
gezond binnenmilieu in elke werkomgeving; kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel van 
de Saint-Gobain Groep en heeft in tal van landen 
verkoopkantoren en distributeurs.

Ecophon’s activiteiten worden geleid door  een 
visie: wereldwijd marktleider worden in akoestische 
plafond- en wandsystemen door een superieure 
waarde voor de eindgebruiker te creëren. Ecophon is 
voortdurend in gesprek met overheidsorganen, arbo-
organisaties en onderzoeksinstituten en is betrokken 
bij de uitwerking van nationale normen op het gebied 
van ruimte akoestiek. Hierdoor draagt Ecophon bij 
aan een betere werkomgeving, overal waar mensen 
werken en communiceren.

www.ecophon.nl


