AKOESTISCHE MATERIALEN | CONTACTGELUIDISOLATIE

Geluidsisolerende
voorzetwand en/of
zwevend plafondsysteem

MERFOFLEX
Merfoflex is een verend regelsysteem voor het maken van geluidisolerende
voorzetwanden en plafonds. Het vermindert het afstralen van lucht- en contactgeluiden van bestaande slecht isolerende wanden en plafonds. Het pakket bestaat
uit Merfoflex Regels, Akotherm spouwvulling en trillingsisolerende Agglomer
stroken. De afwerking, gipsplaten en montagemiddelen, dient u zelf te verzorgen.
Door toepassing van de Merfoflex
regels met ingebouwde trillingsisolatie
maakt de voorzetwand/zwevend plafond geen contact met het gebouw.
Hierdoor worden trillingen niet doorgegeven aan wand, vloer of plafond.
Het voorzetsysteem beschikt zowel
over goede geluidsisolerende als over
goede thermisch isolerende eigenschappen.

21/11/19

TOEPASSINGEN
Merfoflex kan gebruikt worden voor
het maken van een geluidsisolerende
voorzetwand en/of een geluidsisolerend
zwevend plafond in woningen, studio’s,
kantoor- en bedrijfsruimten etc.
Merfoflex is zowel bedoeld voor het
tegengaan van luchtgeluid als voor het
tegengaan van contactgeluid.
Let op:
▪ De Merfoflex-regels zijn alleen geschikt
voor binnentoepassingen.
▪ De basisconstructie waartegen het
systeem als voorzetsysteem wordt
aangebracht dient een gesloten constructie te zijn.
▪ De draagconstructie dient te zijn
berekend op de gewichtsbelasting
door het systeem.

AFMETINGEN
Merfoflex Regels zijn 1370 mm lang en
60 mm breed.
Leverbare diktes: 60 of 120 mm
Akotherm: 1200 x 540 x 60 mm.
Agglomer vloerstrips: 2000 x 50 x 10 mm.
GEWICHT
▪ Wand: circa 4 kg/m2. (nawegen)
▪ Plafond: circa 6 kg/m2. (nawegen)
Dit is exclusief plaatafwerking.
VORM, UITERLIJK EN KLEUR
Alleen de door u gekozen afwerkplaat
(bijvoorbeeld gipsplaat) blijft in het zicht.

EIGENSCHAPPEN
▪ Totale mechanische ontkoppeling
van bestaande muren en/of plafond
▪ Geluidsisolerend
▪ Thermisch isolerend
TOEPASSINGEN
Als voorzetwand of voorzetplafond
in woningen, studio’s, kantoor- en
bedrijfsruimten etc.
GELUIDISOLATIE
Zie tabel op achterzijde

SAMENSTELLING
Het complete Merfoflex systeem
bestaat uit:
▪ Trillingsisolerende regel (twee stroken
MDF met daartussen een trillingsisolerende laag Agglomer). Voorzien
van boorgaten steek 10 (voorste gat)
en steek 5 (achterste gat).
▪ Spouwvulling van geluidsabsorberend
en thermisch isolerend polyesterwol
(Akotherm).
▪ Trillingsisolerende dilatatiestroken van
polyurethaanschuim (Agglomer).
VLOEISTOFBESTENDIGHEID
De fabrieksmatige verlijming van de
Agglomerkern met de onder- en bovenlijst is watervast (klasse B3).
TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Kortdurend : -30 °C tot + 180°C.
Langdurend : -30 °C tot + 80 °C.

VERWERKING
Zie montagehandleiding. Let op: er
mogen maximaal 3 lagen gips worden
geplaatst van 15 kg/m2 per laag (totaal
45 kg/m2). Hieronder mag nog een plafond gemonteerd worden van 25 kg/m2.
In dit geval is het wel belangrijk dat de
plafondregels op 300 mm zitten en de
belasting gelijkmatig verdeeld wordt.
PEFC™-CERTIFICERING
PEFC-certificaatnummer NL-PEFC/
COC-029615-EK en logo-licentienummer PEFC 30-32-909.

Verschillende situaties met wand of (houten) plafond

DISCLAIMER
Ondanks de zorgvuldige samenstelling
van dit productblad kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn voorbehouden. Neem
voor de meest actuele versie contact
op met onze verkoopafdeling of kijk
op onze website.

THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN
Zie onderstaande tabel.

Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3

Situatie 4

Eengetalswaarden
Regel

60

80

120

60

80

120

60

80

120

60

80

120

RA pop dB (A)

54,9

56,4

59,1

60,6

62,0

64,7

60,6

62,0

64,7

44,2

46,4

48,5

RA house dB (A)

42,4

44,2

47,8

48,4

50,2

53,7

48,4

50,2

53,7

30,9

33,3

35,5

RA buiten dB (A)

58,2

59,0

60,7

63,5

64,4

66,1

63,5

64,4

66,1

49,7

51,3

53,0

RA vlieg dB (A)

63,9

64,9

66,8

68,1

69,2

71,4

68,1

69,2

71,4

54,4

55,9

57,5

RA rail dB (A)

68,6

69,7

71,8

72,4

73,6

76,1

72,4

73,6

76,1

58,3

59,7

61,1

Rw (C; Ctr) dB
IIu, lab dB

67 (-2;-8) 68 (-2;-8)
15

71 (-2;-8)

71 (-2;-8)

72 (-2;-8)

74 (-2;-8)

71 (-2;-8)

72 (-2;-8)

74 (-2;-8)

16

18

20

21

23

20

21

23

74 (-2;-8) 74 (-2;-8)
6

8

74 (-2;-8)
6

2,08

3,08

1,58

2,08

3,08

1,58

2,08

3,08

2,58

2,58

2,58

Thermische isolatie Re in m2k/w
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