Insula®
VANTAGENS DO PRODUTO

Tela de lã de vidro decorativa em branco,
EuroColors ou EuroDesign

Painel de lã de rocha
Estrutura em alumínio
ou aço pré-lacado branco

40 EuroColors

O
Estrutura em
alumínio ou
aço branco

Branco 09

Serviço de cores
personalizadas

O

• Solução estética que proporciona uma
absorção acústica adicional.
• Estruturação de espaços.
• Vasta gama de cores e acabamentos.
• 100% estável à humidade, qualquer que seja
o grau higrométrico
• Painel de alta intensidade

6 EuroDesign

O
Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

MAIS INFORMAÇÕES NAS PÁGINAS 156-157

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

ILHAS E BAFFLES
> Conceito de tecto em ilha
> Estrutura em aço pré-lacado branco de 38 mm ou
em alumínio pré-lacado branco de 76 mm.
> Painéis Eurocoustic.
Absorção acústica
• O conceito de tecto em ilha aumenta o desempenho
acústico dos painéis decorativos que o compõem,
combinando a absorção direta e a absorção indireta.

Instalação
• Kit normal inclui estrutura + perfis + acessórios (os painéis
acústicos de enchimento são fornecidos em separado e os
elementos de fixação não estão incluídos).
• Veja as recomendações de montagem.

QUADRO RESUMO
Dimensões (mm) e embalagem
Largura

1200

1200

1200

1200

Comprimento

1200

2400

1200

2400

38

38

76

76

Espessura

SOLUÇÕES ESPECÍFICAS

Insula®

Consulte-nos para outras dimensões.

Absorção direta

Os painéis acústicos de enchimento têm de ser pedidos em
separado.
As caixas dos painéis acústicos de enchimento estão protegidas
com plástico termo retrátil e as paletes são envolvidas em filme
plástico e devem ser armazenadas em locais abrigados.
Absorção indireta

Reação ao fogo
• Segundo a norma EN 13501-1: em função do painel
Eurocoustic instalado no interior da estrutura da Insula®

Resistência à humidade
• 100% estável à humidade, qualquer que seja o grau
higrométrico

Para painéis de enchimento:
Meio ambiente
• A lã de rocha é reciclável e os resíduos gerados na sua
produção são, na sua grande maioria, reciclados. O
conteúdo reciclado do painel presente na Insula® é de 45%.
• Para projetos que seguem as certificações meio
ambientais LEED®, BREEAM® e HQE ™, encontram-se
disponíveis as declarações ambientais de produto (EPD).
Para mais informações relativas a certificações meio
ambientais, por favor, contacte-nos.
• A Eurocoustic é certificada pela norma ISO 14001 “Sistema de gestão ambiental”.

Insula®

Meio ambiente e saúde

Saúde
• A lã de rocha Eurocoustic está certificada pela EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).
• Os painéis de lã de rocha são fabricados com fibras isentas
de classificação cancerígena (Regulamento Europeu
1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu
790/2009). De acordo com o centro internacional para a
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser
classificada como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Marcação CE
• Nº DoP: 0007-109.

Qualidade do Ar Interior

PÁGINAS 174-175

• Em função do painel Eurocoustic instalado no interior da
estrutura da Insula®.

