Akoestiek zoals het hoort

Project: Garage Declercq - Brussel
Beeld: Lovibond.

Akoestiek zoals het hoort

Als mens waarderen we een rustige omgeving. Op ons werk, op school en als we een
keer op restaurant gaan. In veel kantoren, scholen en restaurants laat het akoestisch
klimaat nog te wensen over. Geluidsgolven kaatsen alle kanten op tegen de harde
materialen. U ervaart lawaai, u kunt zich niet goed concentreren en ’s avonds bent u
moe door het verwerken van alle geluidsprikkels. Door de geluidsgolven te absorberen ontstaat een aangenaam akoestisch klimaat. Het creëren van een goede akoestiek lijkt ingewikkeld, maar met Sprayplan van AcoustIQ is het stijlvol en snel gerealiseerd.

Project: Escapo - Mechelen

AcoustIQ

Al meer dan 130 jaar beschermen cellulosevezels in daken en wanden bewoners
succesvol tegen koude, warmte en geluid. Voor een prettige leefomgeving en uitstekend rendement is een optimale ruimteakoestiek ook belangrijk. De huidige bouwtrend met grote, kale vlakken, open ruimtes en toepassing van harde materialen
vraagt om meer akoestische oplossingen. Doordat cellulosevezels bijzonder goed
geluid absorberen heeft AcoustIQ het akoestische systeem Sprayplan ontwikkeld.

Project: Wortell - Lijnden

Project: Garage Declercq - Brussel

Sprayplan

Sprayplan bestaat uit cellulosevlokken, die brand- en schimmelwerend zijn behandeld. De vlokken worden samen met een bindmiddel op waterbasis tegen het plafond of de wand gespoten. Sprayplan onderscheidt zich van andere akoestische
oplossingen door de flexibele wijze waarop het kan worden toegepast, zonder de
aard of vorm van een ruimte aan te tasten. Sprayplan is toepasbaar als afwerking
van vlakke, gebogen en geprofileerde ondergronden in bijvoorbeeld kantoren,
restaurants, sporthallen, zwembaden, klaslokalen, parkeerkelders, bedrijfshallen en
woonkamers. Kortom: overal.

Tijdwinst

Sprayplan maakt gebruik van een spuitprocedé dat door AcoustIQ zelf is ontwikkeld
en gepatenteerd. Deze spuittechniek zorgt ervoor dat de droogtijd van de celluloselaag veel korter is dan bij concurrerende technieken. Door de kortere droogtijd kan
meteen na het aanbrengen de ruimte in gebruik worden genomen.

Project: Wortell - Lijnden

Voordelen van Sprayplan:
• Toepasbaar op plafonds en wanden;

• Naadloze afwerking direct op de constructie;
• Uitstekende akoestische prestaties;
• Hoge geluidsabsorptiewaarden;

• Tijdwinst door gepatenteerde spuitechniek;
• Sterk vochtregulerend;
• Snelle montage;

• Thermische voordelen;

• Werkt brandvertragend;

• Verlaagt het energieverbruik;

• Natuurlijk en milieuvriendelijk;

• Recycleerbaar en biobased materiaal.

Project: Renotec - Geel
Beeld: Foto Van Huffel

Geen grenzen aan uw fantasie

Sprayplan kan veelzijdig worden toegepast. Of het nu gaat om een rechthoekig plafond met omlijsting,
een akoestisch vlak in een bepaalde vorm of kleurige accenten op de wanden, met Sprayplan kunt u
uw fantasie de vrije loop laten. De ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos.

Kleuren

Sprayplan heeft vier basiskleuren: wit, lichtgrijs, industrieelgrijs en antraciet. Andere kleuren zijn mogelijk door middel van een nabehandeling met een akoestisch open SurfaceCoat (alle RAL kleuren).

Milieu

Onze ecologische voetafdruk willen we zo klein mogelijk houden. Met Sprayplan heeft u een natuurlijk, milieuvriendelijk bioproduct dat recycleerbaar is. Bovendien verlaagt het uw energieverbruik in de
ruimte door de thermische voordelen.

Brand

Brandbaarheid:

Sprayplan toplaag: Brandklasse B/s2/d0 volgens EN 13501 1:2002 +A1:2009.

			

Testmethode: EN 13823:2010, EN ISO 11925-2:2010.

Rookontwikkeling: Bij brand is er weinig rookontwikkeling, er ontstaan geen gloeiende

			deeltjes en druppels.
Gedrag bij brand:

Sprayplan werkt brandvertragend; temperatuur komt

			niet boven 100°C.

Werkwijze aanbrengen Sprayplan:
• Plaatsbezoek;

• Offerte op maat;

• Planning opmaken;

• Ondergrond wordt nagekeken;

• Alles wordt zorgvuldig afgeplakt;

• Gespoten door opgeleid personeel;

• Gebruik van professioneel materiaal;
• Randen worden netjes afgewerkt;

• De ruimte wordt keurig opgeleverd en beschikt
over een aangename akoestiek.
Bekijk ook de video: www.acoustiq.be/videos
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