Uw comfort is onze zorg
Recticel Insulation stelt alles in het werk
om uw comfort te garanderen. Door onze
jarenlange ervaring en vakkennis bieden wij
u hét antwoord op elke isolatievraag.
Als partner bouwen we samen met u aan een
comfortabele en zorgeloze toekomst.

Uw oplossing in 3 stappen: snel en eenvoudig
1

Kies de lengte van uw Simfofit® isolatiepaneel.
Afmeting
(mm)

Dikte
(mm)

ΔRw-waarde
(dB)

Platen
per pak

m2
per pak

1200 × 600

40

9*

6

4,32

2500 × 600

40

9*

1

1,50
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Akoestisch isolatiepaneel voor een vermindering van luchtgeluid

*Akoestische resultaten beschikbaar op aanvraag

2

Bereken via de online rekenmodule op recticelinsulation.com
hoeveel isolatiemateriaal en accessoires u nodig heeft.

3

Vind op recticelinsulation.com het
dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt.

Akoestisch isolatiepaneel voor een vermindering van luchtgeluid

Aanzienlijk verminderde
geluidsoverdracht

Vlotte
installatie

Plaatsingsgemak

De ideale geluidsisolatie voor uw binnenruimte

-9dB

-87%
Geluid

Gerecycleerde materialen*

Muurisolatie

Geluidsisolatie, klaar om af te werken in één handomdraai

Isoleer en werk af in 6 eenvoudige stappen:
1

2

3

4

5

6

Houdt u van rust en stilte? Of wilt u een
muziekkamer inrichten zonder de buren te
storen? Dan is Simfofit ® dé oplossing om
zelf uw akoestisch comfort te optimaliseren.
Dankzij de lichte en flexibele panelen in
combinatie met de speciaal ontwikkelde
lijm voor akoestische panelen, isoleert u uw
binnenmuren in geen tijd. U geniet van een
geluidsreductie van -87% ofwel ΔRw = 9 dB,
en werkt eenvoudig af met gipskartonplaten
zonder veel extra hulpmiddelen.

Isoleer goed, met Recticel® accessoires:

Watergedragen lijm voor akoestische isolatieplaten: 4kg
Simfofit ® geluidsisolatie moet steeds afgewerkt worden
met gipskartonplaten van minstens 12,5 mm dik om te
voldoen aan de vereisten van brandveiligheid.

Ontdek op recticelinsulation.com in
detail hoe u de panelen installeert.

* Simfofit ® is vervaardigd uit gerecycleerde materialen om de impact op het milieu te minimaliseren.
De samenstelling en het uitzicht kunnen verschillen zonder afbreuk te doen aan de technische functionaliteit.

