
אריח צמר סלעים קשיח בצפיפות גבוהה בעובי 22 מ"מ 

מונח 

מחוזק על ידי מעטה אחורי של סיבי זכוכית 

בעל מעטה חיצוני של סיבי זכוכית 
צבעי יורוקולורס או דוגמאות  

αW=1 :ספיגה אקוסטית
סיווג באש: A1 לאריח לבן, A2-s1,d0   לאריח צבעוני 

אינדקס החזרת אור > 87%

11%- חסכון באנרגיה  

מעלה את מקדם אור היום ב>6%

אריח בצפיפות גבוהה 

מעל 700 אפשרויות של שילוב גדלים וגמר  אפשרויות של שילוב גדלים וגמר 

IAQ: CLASS A+

תכונות עיקריות 
NRC=0.90



סיווג באש  
EN 13501-1 :בהתאם לתקן •
     Euroclass A1  : לבן •

  A2-s1,d0 :צבעוני או עם הדפס •
   

עמידות בלחות  
• ללא שקיעה, עמיד בלחות. ללא שקיעה, עמיד בלחות. 

ספיגה אקוסטית 

התקנה 

ניקוי ותחזוקה  

בהתאם לת"י 5103 לתקרות פריקות  
מומלץ לאפשר החלפת אוויר בין החלל לחלל התקרה בכדי לאזן את הלחץ  

והטמפרטורה בשני צידי התקרה. 
T-15 / T-24 התקנה על קונסטרוקציה

האריחים ניתנים לחיתוך ללא רעש או אבק על ידי חותכן. 

שטח הפנים של אריח טונה 22 אינו מחזיק אבק ומקל על הניקוי. 
אריח טונה 22  ניתן לניקוי עם מברשת עדינה או שואב אבק. 
ניקוי האריח כראוי יכול לתרום להארכת חייו של האריח. 

CE סימון

איכות אוויר בפנים המבנה 
CLASS A+

אריח צמר סלעים קשיח בצפיפות גבוהה בעובי 22 מ"מ 
בעל מעטה חיצוני של סיבי זכוכית  

מחוזק על ידי מעטה אחורי של סיבי זכוכית 
T-15  / T-24 מותאם לקונסטרוקציה

אור 
החזר אור : מקדם החזרת אור גבוה ב87% לצבע לבן  
NF EN ISO 11664-4 בהתאם לתקן   L=94.8% :לבן

NF EN ISO 2813 בהירות: מט- מידת הבהירות 0.75% בזוית ל 85°  בהתאם לתקן
פיזור אור – 100% מהאור מפוזר  

אור טבעי – מעלה ב- 6% את פיזור האור הטבעי. 
צריכת תאורה – הפחתה של 11% בתאורה.  בתאורה. 

סביבה ובריאות  
סביבה 

• צמר סלעים ניתן למחזור. 
חלק ניכר מפחת הייצור ממוחזר. 

www.inies.fr הצהרת סביבה ובריאות ניתן למצוא באתר •
• חברת יורוקוסטיק מוסמכת תקן  ISO 14001:2004 ניהול סביבתי. 

בריאות בריאות 
אריחי צמר סלעים עשויים מסיבים הפטורים מסיווג בחומרים מסרטנים 

Eu regulations 1272/2008 ל
המשרד הבינלאומי לחקר הסרטן כי (IARC) מצהיר כי צמר סלעים לא ניתן לסוג בהתאם לסיווג חומרים מסרטנים. 

NRC=0.90



במבט ראשון 

מידות (מ“מ) 

אריזה 

מונח מונח מונח 

T-15 / T-24T-15 / T-24T-15 / T-24

מודפס צבעוני לבן  צבע 

הנחה 

קונסטרוקציה 

רוחב 

אורך 

עובי 

אריחים / אריזה 

מ“ר / אריזה 

אריזות / משטח 

רמת שידור 

כל האריזות של חברת יורוקוסטיק מנויילנות. 
משטחים ארוזים בניילון ונדרש לאחסנם במקום מוצל. 

צבעים ודוגמאות 

לבן 

יורוקולורס (46 צבעים) 
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