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1. System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster

System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster - Plus+ oferuje klientom bezspoinowy tynk akustyczny o 
doskonałych właściwościach pochłaniania dźwięku oraz możliwość wyboru pomiędzy wykończeniem o 
strukturze ultragładkiej w dowolnym kolorze.
a. Nazwa Systemu 

fade® Acoustic – Plus+

b. Obszary zastosowania

Sufity i ściany

c. Materiały

fade® Acoustic - Plus+

Ultragładki, odporny na zabrudzenia, antystatyczny, struktura mikroporowata, może być szlifowany
Współczynnik odbicia światła do 93%* 1 
Standardowy kolor: biały kremowy - Najbliższy kolor z palety NCS - S 0300-N
Wielkość ziarna: 0,7 mm

Płyty akustyczne:

Wełna mineralna jest wytwarzana z użyciem minimum 40 % materiałów z recyklingu oraz ponownie 
używanych odpadów z procesu produkcji.

Wełna musi spełniać wymagania Noty Q Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008.

Dostępne grubości płyt: 20/25/40 mm 
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Specjalne podkładki i wkręty fade®

Specjalne podkładki stalowe fade®
Wszystkie wkręty muszą być odporne na korozję.

Zatwierdzone kleje: 

GlueFast Adhesive All Season Frost Resistant, 10kg  

Samoprzylepna taśma z włókna szklanego Scrim

Specjalna taśma do połączeń fade®

d. Właściwości

- Dostępne drobnoziarniste wykończenie

- Możliwość malowania przy użyciu szerokiej palety kolorów (NCS/RAL)

- Doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku

- Minimalna wysokość montażu

- Jednolita struktura, bez połączeń i bez spoin

- Materiał niepalny (A2-s1d0 według normy EN 13501, Klasa A według normy ASTM E84)

- Odporność na pleśń

- Nie wymaga konserwacji i łatwy w naprawie

- Szybki prosty montaż

Odpowiednie podłoża

- Standardowa płyta gipsowo-kartonowa

- System suchej zabudowy na podkonstrukcji stalowej w rozstawie 400 mm

- Beton

- Wcześniej pomalowane podłoża

- Ramy drewniane

e.
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2. Warunki montażu i przechowywania

fade® Acoustic Plaster to wysokiej jakości system tynków akustycznych, który pochłania niepożądane dźwięki w 
różnych pomieszczeniach.
Natryskowy roztwór tynku akustycznego nakładany na ściany i sufity, dzięki doskonałym właściwościom tłumiącym, 
pozwala na stworzenie optymalnych warunków akustycznych w pomieszczeniach.

Tynk można stosować praktycznie na każdej powierzchni, w tym na prostych i zakrzywionych ścianach, a także 
bardzo ostrych kątach i łukach, co zapewnia bardziej elastyczną, dyskretną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań 
dźwiękochłonnych, takich jak sufity podwieszane i panele akustyczne.

Tynk może być barwiony na kolory z palety barw RAL i NCS.

Dzięki połączeniu wysokiej jakości, estetyki i właściwości dźwiękochłonnych, system tynków fade® Acoustic Plaster 
doskonale nadaje się do zastosowania w wielu różnorodnych pomieszczeniach; od budynków historycznych po 
wysokiej klasy przestrzenie mieszkalne, komercyjne, handlowe i edukacyjne.

Zwracamy uwagę, że niniejsza karta danych stanowi ogólny poradnik montażu systemu, a przed rozpoczęciem 
jakiejkolwiek operacji zalecamy uzyskanie szczegółowych porad technicznych.

Pełne dane techniczne są dostępne u Państwa lokalnych zatwierdzonych instalatorów systemów fade® bądź 
bezpośrednio w firmie fade® Acoustic Ceilings.
Zwracamy uwagę, że system tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster może być montowany wyłącznie przez 
zatwierdzonych montażystów fade®.
 a. Warunki montażu

Warunki na miejscu montażu

Montażysta musi upewnić się, że miejsce realizacji projektu jest odpowiednio ogrzane (jeżeli montaż odbywa się w

zimnym klimacie) oraz że miejsce realizacji projektu może być w razie konieczności odwilżone (jeżeli montaż odbywa

się w gorącym i wilgotnym klimacie). Zaleca się przeprowadzanie montażu w temperaturach powyżej 4°C.

Uwaga:

- W zimnych lub wilgotnych warunkach, tynk akustyczny będzie wymagał dłuższego schnięcia, a w niektórych

przypadkach tynk może pękać z powodu wysychania tynku „od wewnątrz”.

- Budynek musi być szczelny, aby nie dopuścić do wycieków, które mogłyby zniszczyć system tynków akustycznych.

- Miejsce realizacji projektu musi mieć dostęp do czystej bieżącej wody.

- W przypadku montażu systemu w budynkach, w których istnieje ryzyko ruchów struktury budynku z powodu

osadzania się materiałów, montażysta musi zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Podłoże  
Odpowiednie podłoża to:
Standardowa płyta gipsowo-kartonowa, system suchej zabudowy na podkonstrukcji stalowej w rozstawie 
400 mm c/c lub podobny, beton, wcześniej pomalowane podłoża, rama drewniana / stalowa w rozstawie 400 mm.

Uwaga: 
- Jeżeli montaż podłoża jest wykonywany przez inne osoby, montażysta musi upewnić się, że podłoże jest 

akceptowalne, zgodne ze standardem rozstawu co 400 mm i całkowicie wypoziomowane przed montażem płyt 
akustycznych.

- Jeżeli płyty akustyczne są montowane na wcześniej pomalowanym podłożu za pomocą kleju, montażysta musi 
upewnić się, że wytrzymałość wiązania podłoża jest odpowiednia do montażu.

- Jeżeli płyty akustyczne są montowane „bezpośrednio do podkonstrukcji” montażysta musi upewnić się, że budynek 
lub konstrukcja pomiędzy kondygnacjami są szczelne, aby zapobiec osadzaniu się pyłów na
gotowym suficie wskutek przepływu powietrza. (+48) 22 567 14 83
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Płyty akustyczne 
Montażysta musi upewnić się, że płyty akustyczne są zabezpieczone przed bezpośrednim i pośrednim działaniem 
promieni słonecznych przez cały czas przed położeniem tynku akustycznego. Jeżeli płyty akustyczne są wystawione 
na bezpośrednie lub pośrednie działanie promieni słonecznych, istnieje ryzyko, że żywica w płytach akustycznych 
uaktywni się i może doprowadzić do przebarwienia tynku akustycznego. Po nałożeniu pierwszej warstwy tynku 
akustycznego bezpośrednie działanie promieni słonecznych nie będzie stanowić problemu. 

Uwaga:
- Montażysta musi upewnić się, że tynk akustyczny będzie nakładany niezwłocznie po zamontowaniu płyt 
akustycznych, aby uniknąć wystawienia na bezpośrednie lub pośrednie działanie promieniowania słonecznego.
 

Tynk akustyczny 
Tynk akustyczny fade® Acoustic Plaster jest dostarczany w formie wstępnie zmieszanej w wiadrach. Przed 
przystąpieniem do montażu może wystąpić konieczność dodania wody i ponownego wymieszania. Ilość wody, 
jaką należy dodać do tynku akustycznego zależy od stosowanego urządzenia natryskowego.

Uwaga: 

- Jeżeli tynk akustyczny jest rozpylany bezpośrednio na gips, należy upewnić się, że gips został zagruntowany 
przed rozpyleniem. Jeżeli gips nie zostanie zagruntowany, może dojść do przebarwienia obszaru 
natryskiwanego.

- Montażysta musi upewnić się, że każda warstwa tynku fade® Acoustic Plaster jest kompletnie sucha
przed nałożeniem nowej warstwy tynku akustycznego. W innym przypadku może dojść do popękania tynku 
akustycznego.

-Tynk akustyczny w kolorze (fade® Acoustic – KOLOR) 
Pigment jest dostarczany w butelkach. Jasne kolory będą mieściły się w butelkach o pojemności od 100 do 250ml, 
podczas gdy ciemne kolory będą dostarczane w butelkach o pojemności od 500 do 1000ml. Zawartość butelek 
należy zmieszać z tynkiem akustycznym zgodnie z instrukcjami przekazanymi albo przez lokalnego dystrybutora 
lub przez firmę fade® Acoustic Ceilings.

Uwaga:
- Montażysta musi upewnić się, że pigment jest dokładnie wymieszany z tynkiem akustycznym.
- Prosimy upewnić się, że osoba odpowiadająca za miejsce realizacji projektu zawsze zatwierdziła wykończenie

kolorystyczne przed rozpoczęciem montażu albo poprzez przygotowanie mockupu albo zwracając się do
fade® Acoustic Ceilings z prośbą o dostarczenie próbek w kolorze z dokładnie takim wykończeniem, jakiego
oczekuje klient.

-b. Przechowywanie 

Tynk akustyczny
Tynk należy zawsze przechowywać w pojemnikach, które są wykonane z takiego samego materiału jak oryginalne 
pojemniki stosowane przez fade® Acoustic Ceilings. Pojemniki, które zostały wcześniej otwarte należy dokładnie i 
szczelnie zamknąć oraz przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieków.

Przechowywanie: w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej.
Termin przydatności: 12 miesięcy

Płyty akustyczne
Zawsze przechowywać z dala od bezpośredniego lub pośredniego działania promieni słonecznych, aby nie dopuścić 
do przesiąku żywicy i uszkodzenia płyt akustycznych.

Przechowywanie: w temperaturze dodatniej. 
Termin przydatności: 12 miesięcy
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c. Kontrola i odbiór 
W trakcie kontroli gotowego systemu tynków akustycznych dla celów zatwierdzenia prac, należy zwrócić uwagę na 
to, że kontrola powinna przebiegać zgodnie z wymogami normy BS EN 13914 -2, która zaleca, aby prace 
kontrolować pod kątem odbioru z miejsc, które są normalnie używane w przyległych obszarach. Zazwyczaj chodzi
o drzwi wejściowe lub środek pomieszczenia w budynkach mieszkalnych oraz z miejsca znajdującego się w 
odległości ok. 2 m od badanej powierzchni w przypadku większych obszarów.

ci. Rodzaj montażu
Montaż bezpośredni (Typ A)

Płyty akustyczne są montowane bezpośrednio na podłożu albo

- przy użyciu zatwierdzonego kleju albo

- mocowane mechanicznie za pomocą specjalnych podkładek fade®

Jeżeli płyty akustyczne są montowane przy użyciu materiału klejącego, należy zbadać podłoże pod kątem 
wytrzymałości wiązania i oczyścić podłoże przed zainstalowaniem płyt.

Montażysta jest zobowiązany upewnić się, że podłoże nadaje się do zastosowania klejenia jako metod 
mocowania. 

Bezpośrednio do podkonstrukcji (Typ E)
Płyta akustyczna jest mocowana bezpośrednio do stalowej podkonstrukcji systemu suchej zabudowy w 
rozstawie co 400 mm lub podobnych za pomocą specjalnych podkładek fade®.

W przypadku montażu „bezpośrednio do podkonstrukcji” montażysta musi upewnić się, że budynek lub 
konstrukcja pomiędzy kondygnacjami są szczelne, aby zapobiec osadzaniu się pyłów z przepływu powietrza 
przez system porowatych tynków akustycznych.

Tynk akustyczny fade® Acoustic Plaster bez płyty akustycznej
Tynk akustyczny jest rozpylany bezpośrednio na zagruntowaną płytę gipsowo-kartonową lub podłoże betonowe 
o całkowitej grubości 3 mm.

Montażysta musi upewnić się, że wszelkie pęknięcia lub wgniecenia w podłożu zostaną uzupełnione przed 
rozpyleniem tynku

Odpowiednie podłoża:
- Standardowa płyta gipsowo-kartonowa
- System suchej zabudowy na podkonstrukcji stalowej w rozstawie 400 mm lub podobny
- Beton
- Wcześniej pomalowane podłoża
- Rama drewniana / stalowa w rozstawie co 400 mm lub podobna
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4. Montaż i eksploatacja

Jest to ogólna instrukcja montażu systemu. Instrukcja przedstawia wyłącznie montaż systemu tynku akustycznego 
fade® Acoustic Plaster. Informacje o odpowiednich podłożach oraz o prawidłowym montażu podłoża (np. metalowa 
rama MF) można znaleźć w sekcji ze szczegółowymi informacjami na temat budowy lub w naszej bibliotece rysunków 
(DWG Library) bądź prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem fade®.

Uwaga:
Aby zapobiec osadzaniu się pyłów na gotowym suficie wskutek przepływu powietrza, zalecamy sprawdzenie 
szczelności budynku przed montażem systemu „bezpośrednio do podkonstrukcji”.
a. Montaż standardowy

- Odpowiednie podłoże:
Przygotowane wcześniej

- Płyty akustyczne:
Płyty akustyczne są montowane na odpowiednich podłożach ze szczelnymi połączeniami. Montaż można
wykonać mechanicznie za pomocą wkrętów i specjalnych podkładek fade® (w rozstawie 400 mm) lub przy
użyciu zatwierdzonego kleju.

- Samoprzylepna taśma z włókna szklanego do połączeń:
Specjalną taśmę do połączeń fade® umieszcza się na połączeniach za pomocą niewielkiej ilości tynku
akustycznego. Wszelkie nieregularności i zagłębienia w powierzchni po zastosowaniu podkładek są wypełniane i
wyrównywane za pomocą tynku akustycznego.
*Ten krok może będzie musiał być powtórzony po wyschnięciu tynku i dopóki nie zostanie uzyskana idealnie równa i płaska powierzchnia bez 

zagłębień lub nieregularności.

Rozpylany tynk akustyczny można delikatnie wyszlifować po wyschnięciu, aby usunąć wszelkie nieregularności

- Rozpylanie tynku:
Tynk akustyczny jest rozpylany w dwóch warstwach i wygładzany. Dwie warstwy tynku akustycznego powinny
utworzyć powłokę o całkowitej grubości 3 - 4 mm. Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynk akustyczny musi
całkowicie wyschnąć.

- Wykończenie:
W celu uzyskania całkowicie gładkiego wykończenia, należy wyszlifować całą powierzchnię aż do uzyskania
pożądanego efektu.

Konserwacja, czyszczenie, naprawa i odświeżanie:

Konserwacja:
System nie wymaga w zasadzie żadnych regularnych zabiegów konserwacyjnych. Zakres czyszczenia danej 
powierzchni będzie zależał od wpływu takich czynników jak kurz, dym itp. Tynk akustyczny ma właściwości 
antystatyczne i nie przyciąga kurzu ani zabrudzeń z powietrza.

Czyszczenie:
Powierzchnię można czyścic za pomocą miękkiego, suchego pędzelka lub sprężonego powietrza. Stosowanie 
wody lub płynów czyszczących będzie prowadziło do zatykania się porowatej struktury tynku i do obniżenia 
skuteczności pochłaniania dźwięku.

Naprawa:
Zacieki lub inne uszkodzenia, które przeniknęły w głąb powierzchni i nie da się ich usunąć przeprowadzając 
wyżej wymienione czynności można usuwać poprzez nałożenie cienkiej warstwy tynku na zacieki 
lub obszar uszkodzenia. (+48) 22 567 14 83
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Nakładać tynk akustyczny delikatnie i nie „wciskać na siłę” tynku plastycznego na zacieki lub obszar uszkodzenia. 
Jeżeli powierzchnia była pierwotnie szlifowana, należy delikatnie zetrzeć tynk na naprawianym obszarze po 
wyschnięciu nałożonego tynku akustycznego. Jeżeli powierzchnia była pierwotnie wygładzona, należy zacierać 
tynk akustyczny na zaciekach lub uszkodzonym obszarze, aby sprawić, że będzie wyglądać tak jak przylegające 
powierzchnie. 

Ponowne pokrycie lub odnowienie powierzchni:
W wymagającym środowisku lub po kilkunastu latach powierzchnia może wymagać odświeżenia.

Powierzchnię można delikatnie wyszlifować bądź nałożyć nową warstwę tynku, aby odświeżyć powierzchnię. 
Powierzchnia będzie wtedy wyglądać jak nowa.

W przypadku nakładania nowej warstwy, zalecamy delikatne wyszlifowanie powierzchni, aby zachować 
odpowiednie poziomy pochłaniania dźwięku.

Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę nowych warstw nakładanych na daną powierzchni

b. Montaż przy użyciu wzmocnionej siatki (montaż na ścianach)

- Odpowiednie podłoża:
Przygotowane wcześniej

- Płyty akustyczne:
Płyty akustyczne są montowane na odpowiednich podłożach za pomocą szczelnych połączeń.
Montaż można wykonać w sposób mechaniczny za pomocą wkrętów i specjalnych podkładek fade®
(w rozstawie 400 mm) lub przy użyciu zatwierdzonego kleju.

- Rozpylanie i stosowanie wzmocnionej siatki:
Pierwsza warstwa tynku akustycznego jest rozpylana i powinna łącznie mieć grubość 2 mm (ok. 2 l/m2).
Jeszcze przed wyschnięciem, wzmacniana siatka jest zacierana w tynku.

W przypadku stosowania siatki z włókna szklanego nie ma potrzeby stosowania specjalnej taśmy fade® na 
połączeniach lub do wypełniania zagłębień i nieregularności. Upewnić się, że siatka z włókna szklanego jest 
całkowicie i dokładnie zatarta w pierwszej warstwie tynku akustycznego i powierzchnia jest całkowicie równa i 
jednolita.

- Rozpylanie tynku:

Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy tynku akustycznego, druga warstwa tynku akustycznego jest

nakładana i dokładnie zacierana.

Po wyschnięciu, dwie warstwy tynku akustycznego powinny osiągnąć całkowitą grubość 3-4 mm.

- Wykończenie:

W celu uzyskania całkowicie gładkiego wykończenia, należy wyszlifować całą powierzchnię aż do uzyskania

pożądanego efektu.

Konserwacja, czyszczenie, naprawa i odświeżanie:

Zob. instrukcje dotyczące tego samego ustępu w punkcie "a. Montaż standardowy" (+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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c. Kolory RAL/NCS na zamówienie

- Odpowiednie podłoża:
Wykonywane przez innych

- Płyty akustyczne:
Płyty akustyczne są montowane na odpowiednich podłożach za pomocą szczelnych połączeń.
Montaż można wykonać w sposób mechaniczny za pomocą wkrętów i specjalnych podkładek fade®
(w rozstawie 400 mm) lub przy użyciu zatwierdzonego kleju.

- Zmieszanie tynku akustycznego z barwnikiem tynku fade® Acoustic KOLOR dostarczonym przez fade® Acoustic 
Ceilings:
Zmieszać tynk akustyczny z pigmentem dostarczonym przez lokalnego dystrybutora fade® lub firmę fade® 
Acoustic Ceilings. Mieszanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi przez fade® Acoustic Ceilings, 
aby uzyskać dokładny kolor.

- Samoprzylepna taśma do połączeń z włókna szklanego Scrim:
Specjalną taśmę do połączeń umieszcza się na połączeniach za pomocą kolorowego tynku akustycznego. 
Wszelkie nieregularności i zagłębienia w powierzchni po zastosowaniu podkładek są wypełniane i 
wyrównywane za pomocą tynku akustycznego.
Uwaga:
*Ten krok może będzie musiał być powtórzony po wyschnięciu tynku i dopóki nie zostanie uzyskana idealnie równa i płaska powierzchnia bez 
zagłębień lub nieregularności.

Rozpylany tynk akustyczny można delikatnie wyszlifować po wyschnięciu, aby usunąć wszelkie nieregularności

- Rozpylanie tynku:
Kolorowy tynk akustyczny jest rozpylany w dwóch warstwach i wygładzany. Po wyschnięciu, dwie warstwy
tynku akustycznego powinny osiągnąć całkowitą grubość 3-4 mm. Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynk
akustyczny musi całkowicie wyschnąć.

- Wykończenie:
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy wygładzenie powierzchni lub rozpylenie drobnoziarnistej tekstury za
pomocą 2 mm dyszy.

Konserwacja, czyszczenie, naprawa i odświeżanie:

Konserwacja:  
System nie wymaga w zasadzie żadnych regularnych zabiegów konserwacyjnych. Zakres czyszczenia danej 
powierzchni będzie zależał od wpływu takich czynników jak kurz, dym itp. Tynk akustyczny ma właściwości 
antystatyczne i nie przyciąga kurzu ani zabrudzeń z powietrza.

Czyszczenie: 
Powierzchnię można czyścic za pomocą miękkiego, suchego pędzelka lub sprężonego powietrza. Stosowanie wody 
lub płynów czyszczących będzie prowadziło do zatykania się porowatej struktury tynku i do obniżenia skuteczności 
pochłaniania dźwięku.

Naprawa:
Zacieki lub inne uszkodzenia, które przeniknęły w głąb powierzchni i nie da się ich usunąć przeprowadzając wyżej 
wymienione czynności można usuwać poprzez nałożenie cienkiej warstwy tynku (o takim samym numerze koloru 
jak oryginalny kolor) na zacieki lub obszar uszkodzenia. 

Nakładać tynk akustyczny delikatnie i nie „wciskać na siłę” tynku plastycznego na zacieki lub obszar uszkodzenia. 
Jeżeli powierzchnia była pierwotnie szlifowana, należy delikatnie zetrzeć tynk na naprawianym obszarze po 
wyschnięciu nałożonego tynku akustycznego. Jeżeli powierzchnia była pierwotnie wygładzona, 
należy zacierać tynk akustyczny na zaciekach lub uszkodzonym obszarze, aby sprawić, 
że będzie wyglądać tak jak przylegające powierzchnie..  

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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Ponowne pokrycie lub odnowienie powierzchni:
W wymagającym środowisku lub po kilkunastu latach powierzchnia może wymagać odświeżenia lub użytkownik 
może chcieć zmienić całkowicie kolor.

Kolor można zmienić poprzez ponowne pokrycie powierzchni warstwą tynku o innym kolorze. Na przykład, w 
przypadku chęci zmiany koloru z zielonego na czerwony, należy całkowicie zeszlifować zielony tynk akustyczny a 
następnie nałożyć czerwony tynk akustyczny. Należy postępować zgodnie z instrukcjami z "Krok 3. Mieszanie tynku 
akustycznego ..." i dalej.

W przypadku, gdy zmiana koloru nie jest znaczna (na przykład z jasnoszarego na ciemnoszary) można nałożyć nową 
warstwę bez zeszlifowania pierwotnej warstwy kolorowego tynku akustycznego.

Zalecamy delikatne zeszlifowanie pierwotnej warstwy przed położeniem nowej, aby zachować oryginalną grubość 
tynku w celu utrzymania odpowiednich właściwości dźwiękochłonnych

Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę nowych warstw nakładanych na daną powierzchnię.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem fade®.

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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5. Czas montażu

Czas montażu w tym przykładzie zakłada pracę grupową 2 montażystów i sufit o powierzchni co najmniej 100 m2.
Czas schnięcia tynku fade® Acoustic Plaster zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Pozostawić tynk 
akustyczny do całkowitego wyschnięcia przed przejściem do kolejnych kroków.

100M2, 20-25°C
*  Wilgotność względna w pomieszczeniu 
* 1 Zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. W gorących i suchych warunkach czas schnięcia może być krótszy. 
* 2 Szlifowanie jest opcjonalne i jest zalecane w przypadku ultragładkiego wykończenia.

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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6. Budowa systemu

a. Typ A - "Montaż bezpośredni" 

*Zwracamy uwagę, że niniejsza karta systemu stanowi ogólny poradnik montażu systemu a przed rozpoczęciem jakiejkolwiek
operacji zalecamy uzyskanie szczegółowych porad technicznych.
Pełne dane techniczne są dostępne u Państwa lokalnych zatwierdzonych montażystów systemów fade® bądź bezpośrednio w
firmie fade® Acoustic Ceilings.

Zwracamy uwagę, że system tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster może być montowany wyłącznie przez zatwierdzonych 
instalatorów fade®.

1. Tynk akustyczny fade®
2. Płyta akustyczna
3. Specjalne podkładki stalowe
4. Płyta gipsowo-kartonowa
5. Podwieszony system konstrukcji
6. Istniejący sufit

1. Tynk akustyczny fade®
2. Płyty akustyczne
3. Istniejący sufit
4. Dedykowany klej

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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b. Typ E - Instalacja podwieszana - "Bezpośrednio do podkonstrukcji" 

*Zwracamy uwagę, że niniejsza karta systemu stanowi ogólny poradnik montażu systemu a przed rozpoczęciem jakiejkolwiek
operacji zalecamy uzyskanie szczegółowych porad technicznych.
Pełne dane techniczne są dostępne u Państwa lokalnych zatwierdzonych montażystów systemów fade® bądź bezpośrednio w
firmie fade® Acoustic Ceilings.

Zwracamy uwagę, że system tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster może być montowany wyłącznie przez zatwierdzonych 
instalatorów fade®. Zwracamy uwagę, że w przypadku montażu „bezpośrednio na ramie”, wskutek przepływu powietrza mogą 
osadzać się pyły.

1. Tynk akustyczny fade®
2. Płyty akustyczne
3. Specjalne stalowe podkładki
4. System podwieszanej ramy
5. Istniejący sufit

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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7. Dane techniczne

office (+
contact@fadeceilings.com 

 
Pochłanianie dźwięku 

 Badanie Norma NRC 

20mm  - Typ A ASTM 0.7 

25mm  - Typ E-50 ISO i ASTM 0.8 

25mm - TypE-200 ISO i ASTM 0.8 
40 mm - Typ A ISO i ASTM 0.9 

40mm - Typ E-200 ISO i ASTM 0.85 

50mm  - Typ A ISO i ASTM 0.9 

Reakcja na ogień
Badanie Norma Wynik 

Próba ogniowa ASTM - E84-11a Klass A 

Próba ogniowa BS EN ISO 11925-2: 2010 2010 B2, s1-d0

Próba ogniowa EN 13501-1:2002 + EN13238:2001 A2, s1-d0 

Badanie wytrzymałości

Badanie Norma Wynik 

Naprężenia wewnętrzne ASTM D6991-17 1.8 MPa 

 Odporność na rozwój pleśni ASTM D3273-16 Brak rozwoju

Określenie właściwości 
elektrostatycznych paneli 
sufitowych

Miernik pola elektrostatycznego 
Simco - model FMX.003

Brak ładunków 
elektrostatycznych

Odporność na działanie 
wilgoci DS/EN ISO 6270-2, 2005 

Test conditions: 40°C 
(104.00 °F)/95%RH. 
Exposure time: 168 hours 
Result: No visible changes 

Odporność na działanie 
wilgoci

DS/EN ISO 6270-2, 2005 

Współczynnik odbicia światła ASTM E1477
CIE Y = 83.6 +/- 0.1
CIELAB L* = 93.3 +/- 0.1

Warunki badania: 
40°C/95%RH.
Czas narażenia: 168 godzin 
Wynik: Brak widocznych zmian

Warunki badania: Atmosfera
ze stałą kondensacją wilgoci 
(CH), 40±3°C oraz ok. 100% 
kondensacja na

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 

Narażenie na działanie 
promieniowania UV

ASTM G 154-16 & 
ISO 18314-1, 2015

Brak widocznych zmian 
po 1000 godzin



16 

Certyfikaty środowiskowe

Badanie Norma Wynik 

Cradle to Cradle Wersja 3.1 POZIOM SREBRNY

Deklaracja Środowiskowa 
Produktu

ISO 14025/EN 15804 Zweryfikowana przez 
podmiot zewnętrzny

VOC's  
(Lotne związki organiczne)

Fińska Klasyfikacja Emisji 
Materiałów Budowlanych

VOC: 0,014 mg/m²h 
Formaldehyde: 
0,0044mg/m²h 

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 
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Biuro Ecophon w Polsce
(+48) 22 567 14 83

info.ecophon@saint-gobain.com

Zapraszamy na stronę www.fadeceilings.com/pl

(+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

https://fadeceilings.com/pl/

Biuro Ecophon
ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa
POLSKA 




