
Wytyczna dotycząca obróbki 
konstrukcji podtrzymującej z drewna i CD

Fibro-Kustik 

Płyta akustyczna WW zgodnie z DIN 
EN 13168  
WW WI dm / WW DI dm 

WW EN 13168-T1-L2-W1-S1-P1-CI1- 
CS(10)100-AW35 

Zakres zastosowania: 

Jako dekoracyjne i skuteczne akustycznie sufity i okładziny ścian do zastosowań we wnętrzach i 
zadaszonych obszarach zewnętrznych, które nie są wystawione na bezpośrednie oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, jak deszcz lub obciążenia substancjami szkodliwymi. 

Montaż na konstrukcji podtrzymującej z drewna lub profili CD: 

• Kolorowa strona płyty oznacza stronę mocowania do betonu
• Płyty układać szczelnie
• Ułożenie w kratkę lub naprzemiennie (patrz schematy układania)

Układanie na drewnianej konstrukcji podtrzymującej 
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Układanie na profilach CD 

Mocowanie: 

Dla płyt o formacie: 
1200 x 600 mm lub 600 x 600 mm (2400 x 600mm) 
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Materiał montażowy 

Wkręty akustyczne Fibro 
Nierdzewne śruby do szybkiego montażu płyt akustycznych na konstrukcji podtrzymującej z 
drewnianych listew lub profilach CD, z dopasowanymi kolorystycznie do płyty łbami jasno-
beżowymi do białego cementu lub białymi do białych płyt. 

Nr art. Długość w  Grubość Kolor Ilość 
mm płyty sztuk 

8502 45 25 mm jasno beżowy 250 
8503 45 25 mm biały 250 
8602 65 35 mm jasno beżowy 250 
8603 65 35 mm biały 250 
8702 85 50 mm jasno beżowy 250 
8703 85 50 mm biały 250 

Odpowiednie narzędzie do obróbki 
• Tarczówka uniwersalna lub ręczna z prowadnicą szynową
• Piła z powłoką z twardego materiału (Widia)

Zawarte w tym arkuszu danych techniczne informacje odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Zastrzeżona 
możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o używanie najnowszej wersji arkusza danych produktu z uwagi na ciągły 
rozwój doświadczenia i wiedzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem. Opisane przykłady zastosowania nie mogą 
uwzględniać wszystkich cech każdego przypadku i dlatego są podawane bez gwarancji. Poza tym obowiązują tylko nasze znane Państwu 
ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności (najnowsza wersja).  Październik 2017 
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