
Technische fiche  Cellabsorb  

Doel :             absorberen van voornamelijk lage fre-
quenties 
  
 
Toepassing:   Geluidsabsorptie in industriële toepassin   
gen; bij pompen, hydraulische machines. Ideaal in bui-
tentoepassingen en geluidsschermen. Kan in zwemba-
den en sportzalen gebruikt worden door zijn unieke ei-
genschappen. 
 
Materiaal:       Geschuimd polyethyleen , dubbel geperforeerd 50mm, 25mm  
                        Is enkel geperforeerd. 
Brandklasse:   DIN4102-1 klasse B1 (moeilijk brandbaar);  
                        EN-13501-1 klasse B-s2-d0  (heel moeilijk brandbaar) 
Densiteit:         25kg/m³ 
Kleur:              zwart of wit 
 
Afmetingen:    2400x1200x50 mm,  2400x1200x25mm 
Absorptiegrafiek : (EN ISO 354)  
Werkbare temp.: 
max.80°C, smeltpunt 
112°C 
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Technische fiche  Cellabsorb  

Verwerking:   kan met breekmes, isolatie of met lintzaag versneden/gezaagd 
worden. 
 
Bevestiging:  voorbeelden van mechanische bevestiging 
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Verlijmen:  mbv rectavit 1129 Fast Forward contactlijm  . Rectavit 1129 
                  Volg de instructies van de lijmleverancier hiervoor. 
 
 
 
Ophangen aan het plafond met een zekere spouw: 
    Met spiraalanker en verstelbare hanger (foto), let  
    op plaat hangt wat door , tenzij verstevigd in een  
     Kader. 
Bij het plaatsen van de spiraalanker op de zijkant kan  
de plaat als baffel gemonteerd worden. 
 

Onzichtbare bevestiging 

Zichtbare bevestiging, met schroef en volgring , met zijdelijngs profiel, met isolatieplug 

http://www.rectavit.be/nl/ProductTechnischeFiche.aspx?productid=237
http://www.rectavit.be/nl/ProductTechnischeFiche.aspx?productid=237


 
Toleranties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s toepassingen 
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Toepassing in zwembaden  
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