
Panelen van geagglomereerd polyurethaanschuim en vezels ter
vermindering van luchtgeluid via de binnenmuren en verbetering van
thermische prestaties voor woningen.

Toepassingen

"Silentwall® is een product ontworpen ter verbetering van de geluids- en thermische isolatie van binnenmuren; het kan
worden aangebracht tegen een gemene muur van twee appartementen (in hetzelfde gebouw), aan de binnenkant van
een gevelmuur en op de scheidingsmuur van een woning. Samenstelling: Polyurethaan chips en door warmte smeltbare
vezels.

Plaat

Eigenschappen** Normen Waarde Eenheid

Afmetingen en
toleranties

Standaard dikte EN 823 40 mm

Standaard lengte EN 822

1200 x
600
2500 x
600
2600 x
1200

mm

Dichtheid EN 1602 80 kg/m³

Uiterlijk**

Uiterlijk van het
oppervlak

Respect voor de vlakheid van het
oppervlak

Geagglomereerd
schuim

Randafwerking Recht versneden, Rechte boorden
Geagglomereerd
schuim

Randprofiel Recht versneden, Rechte boorden
Geagglomereerd
schuim

* Silentwall® moet steeds bedekt worden met een gipsplaat van minstens 12,5 mm dik om het geheel brandveilig te
maken

** Product gemaakt van gerecycleerde materialen. De samenstelling en het uiterlijk kunnen verschillen, zonder afbreuk te
doen aan de prestaties.

De gipskarton naden moeten voldoende verspringen ten opzichte van de Silentwall® naden.

Silentwall®

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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Hoofdkenmerken

Eigenschappen Normen Waarde Eenheid

Thermische geleidbaarheid (gemeten waarde) EN 12667 0.037 W/mK

Warmteweerstand R EN 12667 1,05 m²K/W

Analyse van vluchtige organische stoffen ISO 16000 A+

Akoestische eigenschappen

Luchtgeluidsisolatie*
EN ISO 10140-1
EN ISO 10140-2
EN ISO 17-1

∆Rw = 12 dB

Mechanische eigenschappen

Loodrechte treksterkte tussen 2 vlakken EN 1607 ≥40 kPa

Brandgedrag EN 13501-1 B-s1, d0

(Altijd afwerken met 1 gipskartonplaat van 12,5 mm)

Brandgedrag (alleen Silentwall®) NPD

* Referentie akoestisch testrapport AC7445 van Simfofit® in "eindgebruik" afgewerkt met een 18mm dikke
gispkartonplaat en gelijmd met Recticel® lijm (zelfde samenstelling en eigenschappen als Silentwall®) Referentie
testrapport N° D-231216-10619 van Simfofit® (zelfde samenstelling en eigenschappen als Silentwall®) VOC testrapport
N° D-231216-10619 van Simfofit® (zelfde samenstelling en eigenschappen als Silentwall®)

Silentwall®

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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