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BASWA Phon Classic Top er et 2-lags-system, der anvendes til overflader, hvor der kræves den bedst mulige overfladestruktur og finish.
BASWA Phon Classic Top er specielt egnet til overflader med strejflys, krumme og hvælvede overflader.
BASWA Phon Classic System påføres BASWA Phon Akustikplader.
BASWA Phon Akustikplader er forbehandlet med et specielt glasgranulat, som danner bund for efterfølgende behandlinger med Base, Fine eller Top.
Systemprofil
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•
•
•
•
•
•
•

2-lags-system
Kornstørrelse 1 lag. Base Akustikpuds 0,7 mm
Kornstørrelse slutlag Base 0,7 mm/Fine 0,5 mm/Classic 0,3 mm
Fineste overfladefinish (BASWA Phon Classic Top 0,3 mm)
Specielt egnet til hvælvede, krumme og overflader med strejflys
Standardfarve NCS S 0500-N
Toningsmuligheder iht. BASWA Color, NCS, RAL etc.
Maksimum kvalitetsniveau Q3
Brandklasse A2; S1-d0
95% genbrugsmaterialer
80% marmorsand

Krav til underlaget
Overfladetrækstyrke på > 250 N/m2 (25 kg/m2)
Mineralsk eller nedhængt loft med gips- eller fibergipsplader.
Ujævnhedder max ± 2 mm pr. 2 m.
Lufttæt underlag.
Ved nedhængte systemer skal leverandørens anvisninger følges (gips- eller fibergipsplader), f.eks. ved
dilatationsfuger.
Stabilt underlag, akustikloftet følger underlaget.
Beregning af korrekt dugpunkt.
Krav til overflade
BASWA Phon Akustikloftet skal fremstå fugefrit og med glat overflade.
Den færdige overflade skal være udført i hård mineralsk overflade.
Af hensyn til vedligeholdelse skal BASWA Top kunne nedslibes og ompudses.
Største kornstørrelse i slutpuds skal være 0,3 mm.
Krav til montage og konstruktion
BASWA Phon Akustikplader opsættes på nedhængt gipsloft eller anden bæredygtig overflade ved fuldklæbning. Der må ikke anvendes mekanisk fastgørelse i form af dybler.
Fugning mellem BASWA Phon Akustikplader skal foretages med et materiale, der tillader gennemstrømning af luft og fugt.
Der skal monteres BASWA Installationsplatforme til lamper, spots, sprinklere, røgmeldere, PIR-sensorer
etc. i konstruktionen.
Akustiksystemet skal monteres på en lufttæt overflade.
Luft- og overfladetemperatur min. 15 Co og max. 35 Co
Der må udelukkende anvendes systemprodukter godkendt af Rockidan/BASWA.
Arbejdet må kun udføres af BASWA-certificerede firmaer.
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