
Parafon® Bass

Kanter & Dimensioner

Parafon Bass är en kompletterande ljudabsorbent som 
placeras ovanpå det synliga akustiktaket för att tillföra 
absorption i mellantaksutrymmet. Parafon Bass tillverkas i 
obrännbar stenull med tunn glasfiberfilt på fram- och baksida 
och har tunt spraymålade kanter. Produkten är inte synlig efter 
installation. Ojämnheter och färgskiftningar förekommer.

Produktbeskrivning
Beläggning: Glasfiberfilt, natur. Färgvariationer och ojämnheter 
kan förekomma. 
Behandling av kanter: Tunt spraymålade.

TjocklekTjocklek
Bredd x LängdBredd x Längd
(modulmått)(modulmått) Vikt kg/m²Vikt kg/m²

5050 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm 2,02,0

Part of ROCKWOOL Group



Egenskaper

Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-
klass klassificeringen av produkten är relaterad till klass klassificeringen av produkten är relaterad till 
det organiska innehållet, vilket inte kan öka med det organiska innehållet, vilket inte kan öka med 
tiden.tiden.

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Borstning eller dammsugning med mjuk borste. 
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Produkten suger inte vatten kapillärt och kan an-Produkten suger inte vatten kapillärt och kan an-
vändas vid 95% och 30˚C, tillfälligt 100% relativ vändas vid 95% och 30˚C, tillfälligt 100% relativ 
fuktighet och 40˚C.fuktighet och 40˚C.

Helt återvinningsbar stenullHelt återvinningsbar stenull

Placeras ovanpå undertaket.Placeras ovanpå undertaket.

BrandklassificeringBrandklassificering BrandmotståndBrandmotstånd

RengöringRengöring Fuktmotstånd och formstabilitetFuktmotstånd och formstabilitet

Miljö & hållbarhetMiljö & hållbarhet

MonteringMontering

A1A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.

Egenskaper – Inomhusmiljö:Egenskaper – Inomhusmiljö:



Parafon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen

www.parafon.com
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Parafon
(ROCKWOOL AB)

Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9

541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

Youtube.com/Parafon

Linkedin.com/Parafon

http://www.parafon.com
mailto:order%40parafon.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCagn9WbRW0z21PrOmwuI6Yg
https://www.linkedin.com/company/parafon/

