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ANVÄNDNING

INNOturf -akustikplattor används för att förbättra akustiken i ett helt naturligt och elegant sätt. Alla INNOTURF akustiska 
lösningar är baserade på användning av Konto yttre torvplattor som är av högsta kvalitet. INNOturf är en utmärkt lösning i 
alla offentliga / privata utrymmen där akustik av hög kvalitet och taltydlighet vill uppnås med låg monteringshöjd. INNOturf 
akustikplattorna är ekologiska, samt mögel- och fuktbeständiga. Utöver god akustik erbjuder INNOturf-lösning också en god 
värmeisolering.

INNOturf -akustikplattor kan tonas med alla färgkartans färger och skäras till den önskade formen. Ett intressant mönster, ett 
foto eller en logo kan tryckas ut på en akustikplatta av fast- eller kundanpassad storlek.  Bättre akustik kan vara ekologisk 
konst.

MILJÖ- OCH HÄLSORISKER

Produkten eller dess användning utgör inte hälso- eller miljörisk av kemiska, fysikaliska, giftiga eller miljöfarliga egenskaper. 
Det akustikmaterial som tillhandahålls av Konto är M1-klassificerad och har testats för skadliga emissionsutsläpp för intern luft 
av Työterveyslaitos i Finland (Emissionsmätning TTL/156957/2011). För mer information www.konto.fi.

Akustikplattorna kan återvinnas som energiavfall efter användning.

AKUSTIKPLATTANS EGENSKAPER

Ljudabsorptionsklass: A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
Material: M1-klassificerad 
Brandklass: E (EN ISO 11925-2) 
PH < 4,5
Värmeledning: 0,037 W/mK (standard EVS-EN 12667)

Akustikplattan framställts direkt av material från naturen (yttre torvfiber) och petrokemiska produkten (polyester). Torv kan hittas 
fritt i naturen och som sådan är en säker råvara. Torv som används av Konto klassificeras med nivåerna 1 - 3 beroende 
på graden av nedbrytning. Polyester är inte klassificerad som farlig material (se 67/548/EEC Directive). Akustikplattan 
innehåller 80% yttre torv och 20% polyester. Akustikplattorna är målade med  M1-klasifierad mål. För mer information www.
konto.fi.

INSTALLATION

INNOturf -akustikplattorna är lätta och enkla att hantera. De kan installeras i speciella taksystem eller limmas på en torr , plan 
yta. Installation med bygglim eller skruvar kan också andvändas.
Den bästa ljudabsorption uppnås med undertakssystemet.

INNOturf -akustikplattor är designade för att matcha med LEDinno -panelbelysning. Tillsammans är de ekologiska,  
kostnadseffektiva och visuella.

SKÖTSELRÅD

För rengörning av INNOturf -akustikplattor rekommenderas dammsugning med mjuk borstdel. Undvik kraftig gnidning av 
plattan pga porositeten hos den organiska ytan.
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