
SMARTbox AKUSTOLEVYJEN  OMINAISUUDET

Koko, SMARTbox 600x600mm/10 kpl paketissa, yht. 3,6m2

Paksuus Vakiona 20mm
Tilauksesta 30mm

Materiaali 80% pintaturve, 20% polyesteri.
Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.

Saatavat värit/erikoisominaisuudet Valkoinen tai musta. Muut sävyt tilauksesta.

Äänen absorptioluokka A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)

Paloluokka E (EN ISO 11925-2:2002)

Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK (standard EVS-EN 12667)

Hoito-ohjeet Hellä imurointi, ei hankausta.

Kohteet Katot/seinät - uudet/olemassaolevat tilat.

Asennus Rakennus- ja asennusliima, ruuvit, korokepalat, kiinnikelevyt sekä 
alaslasketut kattorakenteet.

ao-allover reserves the right to changes.
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SMARTbox-akustopaketti: asennusvinkkejä

Rakennus- ja asennusliima:
Levitä liima/massa akustomuodon taustapinnalle ja asenna pintaan. Pidä akustomuotoa hetki paikallaan sen kiin-
nittymiseksi. Tarkoitukseen sopivia tuotteita ovat mm. Tetrakem:in akustiikkalevyliima tai asennusliima, Kiillon Masa 
-liima- ja tiivistemassa tai Kiillon Premium voimaliimaa.

Ruuvikiinnitys:
Mikäli akustomuoto kiinnitetään ruuveilla kohdepintaan, suosittelemme jättämään prikan ruuvin kantaan. Näin ruuvi ei 
ajan mittaan painu akustolevyn sisään ja kiinnitys saadaan kestävämmäksi. Lopputulos prikan kanssa siisti ja tyylikäs. 

Alaslasketut kattorakenteet:
Alaslasketut kattorakenteet: kiinteät, varjouralliset ja leijuvat rakenteet. Akustolevyt ovat suoraan sopivia alakattorak-
enteeseen jossa levykoko on 600x600mm. Alakattorakenteet myös AO-alloverin kautta.

Korokepalat (iso Ø 200mm):
AO-alloverilta on erikseen tilattavissa valmiita korokepaloja muotojen kiinnittämiseen (20mm paksua akustolevyä). 
Korokepala kiinnitetään ensin akustomuodon kääntöpuolelle asennusliimalla/-massalla (ks. ohjeet yllä) ja odota n. 
20 min. Akustomuoto-/korokepalapari asennetaan kohdepintaan asennusliimalla tai -massalla (ks. ohjeet yllä). Pitele 
muotoparia paikallaan n. 5-15 min kiinnittymisen varmistamiseksi Korokepaloja suosittelemme vain seinäkiinnityk-
seen.

Kiinnikelevyt (200x200mm):
Metallinen kiinnikelevy kiinnitetään seinään ruuveilla ja akustolevy asennetaan kiinnikelevyyn painamalla. Akustolevy 
jää tällöin 20 mm irti seinästä. Suosittelemme kiinnikelevyä ja korokepaloja (iso) seinäkiinnitykseen (ks ohjeet yllä).

AO-allover/Innofive Oy ei vastaa ulkopuolisen tahon suorittamasta akustomuotojen asennuksesta tai kiinnityksestä. 
Annamme mielellämme lisätietoja: Sini Säteri, 040 5931252, sini@ao-allover.fi

Akustomuodot ovat puhdas pala luontoa. Itse materiaali ja sävytyksessä käytetyt maal-
ituotteet ovat M1-luokiteltuja. Suosittelemme asennuksessa käytettäväksi vastaavasti 
M1-luokiteltuja asennustuotteita. Taustapinnan tulee asennushetkellä olla puhdas, kuiva 
ja tasainen. Asennuksen aikana suositellaan puhtaita käsiä tai hansikkaiden käyttöä.


