
ACOUSTIC MATERIALS  |  GELUIDSISOLERENDE DEUREN

HOUTEN DEUR MH42 MH42D
De houten geluidsisolerende deur types MH42 en MH42D zijn geschikt in situaties 
waar matige geluidsisolatie-eisen gelden. Type MH42D onderscheidt zich van 
type MH42 door de dikte van de deur.

TOEPASSINGEN
De MH42 en MH42D deuren zijn 
geschikt voor binnendeurtoepassing.
Voorbeelden zijn huisartsenpraktijken, 
studentenwoningen, psychologie- en 
fysiotherapiepraktijken.

MAATVOERING
Dikte deurblad MH42 = 43 mm
Dikte deurblad MH42D = 65 mm (bij 
60 minuten brandwerende uitvoering: 
71 mm). Merford produceert iedere deur 
klantspecifi ek; de afmeting kan binnen 
de grenzen optimaal afgestemd worden 
op de bouwkundige situatie. 

Enkelvleugelig
Max. breedte deurblad = 1280 mm (tot 
1360 mm mogelijk met stootnaad in 
het HPL).
Max. hoogte deurblad = 2650 mm.
Bij een dubbelvleugelige deur geldt 
hetzelfde per deurblad.

GELUIDSISOLATIEWAARDEN
MH42
Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -5) 
  Volgens rapport 162 32354/Z01/Z05 

ift Rosenheim GmbH 
Ra pop = 36,4 dB
Ra house = 30,2 dB

MH42D
Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -3) 
  Volgens rapport T020128.8 A.B.O. 

Rosenheim GmbH
Ra pop = 38,7 dB
Ra house = 35,2 dB

Houten deur geschikt 

bij middel hoge

geluidsisolatie-eisen

EIGENSCHAPPEN
▪ Duurzaam
▪ Uitzonderlijke kwaliteit
▪ Veel opties mogelijk
▪  Leverbaar in grote range      

standaardkleuren

 GELUIDSISOLATIE MH42
 Rw (C; Ctr) = 42 dB (-2; -5)
 Volgens rapport 162 32354/  
 Z01/Z05 ift Rosenheim GMBH

 GELUIDSISOLATIE MH42D
 Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1:- -3)
 Volgens rapport T020128.8  
 A.B.O. Rosenheim GMBH

LEVERBAAR IN COMBINATIE MET:

 BRANDWERENDHEID
 30/60 (MH42D) minuten

 INBRAAKWERENDHEID
 WK II

VLUCHTDEURFUNCTIE
 EN 179 / EN 1125

Frequentie (Hz)
IsolatiewaardeTerzbanden*

MH42 MH42D

63 26.7

125 29.4

500

250 34.5

1000

38.5

2000

43.6

4000

41.7

5000

46.8

*

29.9

31.8

39.7

46.0

45.4

45.5

44.642.2

Geluidsisolatiewaarden gemeten conform 
norm EN ISO 140
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SAMENSTELLING
Merford geluidsisolerende deuren van 
het type MH42 MH42D zijn voorzien 
van een houten raamwerk afgewerkt 
met kantlatten in gelijke kleur als de 
deur. De deuren zijn inwendig voor-
zien van een geluidsisolatiepakket en  
worden compleet met kozijn (uit 1,5 mm  
plaatwerk geleverd).

AFWERKING
De deur is aan beide zijden voorzien 
van board dekplaten met daarop een 
HPL in een kleur welke gekozen kan 
worden uit ruim 400 trendy standaard
kleuren.

TOEBEHOREN
De deur kan worden voorzien van:
▪ Standaard profielcilinderslot
▪ 3-puntssluiting
▪ Anti-panieksluiting met duwstang
▪ Deurdranger/sluitvolgorderegelaar
▪  Ingebouwde stangespagnolet/auto- 

matische stangespagnolet
▪ Venster met ingebouwd glas
Meer mogelijkheden op aanvraag.

UITVOERINGEN
Merford deuren zijn enkel- of dubbel- 
vleugelig beschikbaar. De deur kan  
zowel links als rechtsdraaiend worden 
uitgevoerd. Meer mogelijkheden op 
aanvraag.

MONTAGE
Om een optimale werking van onze 
deuren te waarborgen beschikt Merford 
over VCA** gecertificeerde montage-
ploegen. Alle gereedschappen en hulp-
middelen worden volgens de veilig- 
heidseisen periodiek gecontroleerd.

MAATWERK
Merford biedt een breed spectrum 
aan maatwerkoplossingen qua vorm,  
afmeting, beslag en sluitwerk. Neem 
voor meer informatie contact met ons op.

GARANTIE
5 jaar garantie op constructie.
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

BESTEKTEKSTEN EN TEKENINGEN
De bestekteksten en technische tekening- 
en voor deze deur downloadt u een-
voudig op onze website.

PEFC™-CERTIFICERING
PEFC™-certificaatnummer NL-PEFC/
COC-029615-EK en logo-licentienum-
mer PEFC 30-32-909.

DISCLAIMER
De aanbevelingen en gegevens zoals 
vermeld in dit productblad zijn zo vol- 
ledig en correct mogelijk weergegeven, 
maar bieden geen garanties. Raadpleeg 
bij twijfel één van onze specialisten.

MH42D deur

Merford Acoustic Materials
Tel: +31 (0)183 520 401 | acousticmaterials@merford.com | www.merford.com
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