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Sonorex@ 40160 Light
Easy Mass Brand- en Geluidschotten

Algemeen

DeSonorex@ 40/60 Light barridre is speciaal ontwikkeld voor toepassing boven lichte scheidingswanden en verlaagde
plafonds ter verbetering van de overlangsgeluidisolatie en de brandwereridheid. Deze ontwikkeliig is tot stand gekorien
vanwege de toenemende vraag naar flexibiliteit met betrekking tot inrichting in combinatie me-t strenge eisen in de
utiliteit- en gezondheidssector. I

Door de unieke samenstelling van deze Sonorex@ 40/60 Light barridre is het toepassen van 66n of meerderegipsstroken ter plaatse van het bandraster niet noodzaketilt, hits het aangrenzende plafond .is uitgevoerd in een
brandklasse C of beter en.lokaal ,bestand is tegen hogere iemperaturen. Daarnaast kan deze Sonordx@ 40160 Light
barridre in combinatie met de wand worden toegepast toi een totale hoogte van maar liefst 4000 mm!

Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte barriere
lengte

Dikte Sonorex barriere
Dikte Easy Mass Light

Geluidsisolatie

Brandwerendheid

lntegriteit (E)

Thermische isolatie (l)

Classificatie

Hoogte barriere
Totale wandhoogte

Weerstand tegen rookdoorgang

Rookdoorlatend heid

max.2000 mm*
1200 mm

66 mm

2.5 mm

40 dB*

63 minuten(2)*

956(z)*

166(z)+

6159(z)*

max. 900 mm*
max. 4000 mm*

90 minuten*
q

(eenzijdig toegepast)

op basis van lso7f7-f:2013

(2) massafolle toegepast aan niet dired verhitte zijde

(inclusief So

1

Voor het aanbrengen van de Sonorex@ 40/60 Light barridre verwijzen wij u naar het Sonorex montageadvies. Mocht u
specifieke vragen hebben over de verwerking van de Sonorex@ 40/60 Light barridre verzoeken wij u c-ontact met ons op
te nemen.

op basis van

op basis van

norex barriere)

N EN 6075:201L

NEN 6075:2011

(') De Sonorex@ producten zijn getest en beoordeeld volgens de, in dit productblad en in de deskundigenbeoordeling van peutz (C1422_1_RA). vermelde normen enrichtlilnen. Voor vragen over het toepassingsgebied, maatvoering en aansluitingen adviseren wij u coniact met ons oi te nemen.

ffi
g



plaf*ndwlnkel. nl

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

!.u(t{?6ELLltsts6LATlE VAH EEH 5{l{ErS$rCs{Of{STSUCTt€
cor*aoRM r5a r014*-:.t01s

: i a : l..i)a tt:. )-1., :1r' I

5or6.ex' € dB light
i ::i ii, : ::t' :: 3:1 : 1;1 ;;,.' : : :il :-. :'. t11;:: ;":t:1j: r,: :1,-.ti .,,:-: !l r:l

i ,. ". .,-:
,)

1 -.- :: a :a.i"i: :iiilL",:t_!rj: i] :

::- a.::-- 7".:::1 aa...ti,: :i- i:ua.ita: I rr:l
r::a:ai.' :,::.I l: t_'i;,,;
:a -"1..:.' I:;!.,r':.: -:,11r1;-:a 1

,- :;::,:: : - t: 1r,.'

- 

l.i3*{t.
* lJl {rt.

--r 
r6i flx* rtlfl 7 ! ? r

t::::::t;:: ? :i.:i: t"i:::-:,,11. I i:: -'

:::at'.a::'.::;:-:. i.a:a : .; rl'

dI€
g
&
a

t'=

L

R*i{;t"l = {*i-4:-10t dB

. .:.
?recueftEe l?{E I

?t: ti

i.:i

t:i *t. 1F,C

l:.
':.

{4,n
{:.{
+4.r

jB,s

::: :i
:r ! :!

15,4 :9,6 {*,t 13.4 d&,: d8

?:r-,--,''. r,, I -"li'-iii

ii
ii

it
,. *4. 4p,4,*\ n\ * #- 4i**'***

I

* * *i'".-"

l- " "" ""'

!-!,.1 i"! "


