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fade® Acoustic Plaster to wysokiej jakości system tynkarski, który pochłania niepożądane dźwięki 
w różnych pomieszczeniach.

Bezspoinowe rozwiązanie akustyczne, ze współczynnikiem pochłaniania dźwięków (NRC) na 
poziomie 1.0, nakładane na ściany i sufity. Dzięki doskonałym właściwościom dźwiękochłonnym, 
pozwala na optymalną kontrolę akustyczną zarówno w dużych, komercyjnych przestrzeniach jak 

również w obiektach wypoczynkowych i hotelowych.

Szeroki zakres zastosowań od dużych przestrzeni biurowych do niewielkich mieszkań, salonów 
sprzedaży, galerii, szkół i wielu innych.

System można zamontować praktycznie na każdej powierzchni, na ścianach, łukach 
i zakrzywionych sufitach.

Nasz System Tynków Akustycznych 
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Firma fade® Acoustic Ceilings poddała swoje tynki akustyczne fade® Acoustic Plaster ocenie pod kątem spełniania kryteriów w kategorii Materiałów Bezpiecznych dla 
Zdrowia w standardzie produktów z certyfikacją „Cradle to Cradle” i otrzymała Certyfikat Materiałów Bezpiecznych dla Zdrowia (Material Health Certificate) wydany 
przez organizację Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Punkty w certyfikacji 
środowiskowej LEED
Środowisko naturalne i klimat są dla nas bardzo ważne, dlatego 
cieszymy się, że produkujemy wyjątkowe  i przyjazne środowisku produkty.

W 2018 r. nasze produkty otrzymały certyfikat Cradle to Cradle v 3.1 
Poziom srebrny.

Po wdrożeniu nowego systemu certyfikacji LEED v4, nasze systemy
ze srebrnym certyfikatem „Cradle to Cradle” zapewnią dodatkowe punkty dla 
wszystkich oferowanych przez nas produktów.

Wybór naszych produktów może pozwolić zespołowi projektowemu na 
zdobycie do 2 dodatkowych punktów LEED.

Pobierz naszą broszurę informacyjną o certyfikacji LEED v4 na stronie 
www.fadeceilings.com/pl/download i dowiedz się więcej.

TM



Nasze produkty ze współczynnikiem pochłaniania dźwięków 
(     w) na poziomie 1.0, spełniają wymogi w zakresie redukcji 
pogłosu określone w LEED. 

Nasze rozwiązania charakteryzują się wysokim 
współczynnikiem odbicia światła, co przekłada się 
na korzyści płynące z maksymalizacji dostępu do 
światła dziennego.

Nasze produkty są bardzo trwałe, odporne na 
promieniowanie UV i wilgoć, antystatyczne i można 
je pokrywać nową powłoką. Pomaga to ograniczać 
negatywny wpływ na środowisko.

Produkty są badane według normy ASTM D6991-17 
w zakresie wewnętrznych naprężeń oraz ASTM E761/
E761M 

Dzięki zawartości lotnych związków organicznych na 
poziomie zaledwie 0,02g/L i certyfikacji A+ wg przepisów 
francuskich nasze produkty spełniają wymogi normy 
referencyjnej LEED.

Wszystkie nasze produkty przeszły pozytywnie próby wg
ASTM D3273 w zakresie odporności na wzrost pleśni na 
powierzchniach wewnętrznych.

Tynk akustyczny fade® Acoustic Plaster uzyskał 
certyfikację Cradle to Cradle v3.1 Poziom Srebrny.

Certyfikacja Cradle to Cradle zapewni do 2 dodatkowych
punktów LEED a nasze produkty dla 100% zakupionych 
produktów.

Cradle to Cradle Certified™ to znak certyfikacyjny licencjonowany przez Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute.

PUNKTY LEED V4 I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Charakterystyka 
akustyczna

Redukcja 
negatywnego 
wpływu  na 
środowisko

Światło dzienne

Warunki 
klimatyczne
w pomieszczeniach

Materiały i  
zasoby 
materiału



WYKOŃCZENIA  TYNKÓW  AKUSTYCZNYCH
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40mm fade® PLUS+ - Montaż bezpośredni (typ A)

NRC 0.85
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25mm fade® PLUS+ - Montaż podwieszony  (E-200)

NRC 0.80

Ultra gładki 

Ultra gładkie, drobnoziarniste wykończenie w kolorze 
czystej bieli.

Wykonywane w celu uzyskania wysoce 
estetycznego i bezspoinowego rozwiązania 
dźwiękochłonnego.

Klasa A reakcji na ogień wg normy 
ASTM E84 oraz A2-s1,d0 wg normy 
EN 13823:2020

Współczynnik odbicia światła:
93%

    w do: 0,90 
(Klasa A)

Standardowy kolor:
NCS S 0300-N

Aby uzyskać więcej informacji zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę fadeceilings.com/pl/download

W

System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster jest oferowany 
z różnym wykończeniem w zależności od wymagań projektowych.

plus+

Dowolny 
kolor 

fade® acoustic plaster

TM
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P

fade® acoustic plaster

albus

Aby uzyskać więcej informacji zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę fadeceilings.com/pl/download
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40mm fade® ALBUS - Montaż bezpośredni (Typ A)

NRC 1.00
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40mm fade® ALBUS - Montaż podwieszony (E-200) 

NRC 0.95

Gładki 

Gładkie średnioziarniste wykończenie w kolorze czystej bieli.

Wykonywane w celu uzyskania wysoce estetycznego i 
bezspoinowego rozwiązania dźwiękochłonnego.

Dowolny 
kolor 

A2-s1,d0 wg normy EN 
13823:2020

Współczynnik odbicia światła: 
81%

    w  do: 1,00 
(Klasa A)

Standardowy kolor
NCS S 0500-N 
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Elastyczny i 
wielokrotnie 

nagradzany system  

“Wszystko 
jest możliwe...”
Tynk fade® Acoustic Plaster oferuje 
nieograniczone możliwości.
Elastyczny system tynków akustycznych 
fade® Acoustic Plaster stanowi dyskretną 
alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań 
dźwiękochłonnych, takich jak sufity 
podwieszane.

Jako natryskowy tynk akustyczny
nakładany na ściany i sufity, dzięki 
doskonałym właściwościom w zakresie 
pochłaniania dźwięku, pozwala na optymalną 
kontrolę warunków akustycznych w dużych, 
komercyjnych przestrzeniach.

Tynki fade® Acoustic Plaster można stosować 
praktycznie na każdej powierzchni, w tym na 
prostych lub zakrzywionych ścianach, bardzo 
ostrych kątach i łukach, co zapewnia bardziej 
elastyczną, dyskretną alternatywę dla 
tradycyjnych rozwiązań dźwiękochłonnych.





TM

WŁAŚCIWOŚCI
System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster to wysokie jakości 
system tynków akustycznych posiadający wiele zalet.

Trwałość

Kolory i 
współczynnik 
odbicia światła 

Środowisko jest 
nam bliskie

Charakterystyka 
akustyczna i klasa 
reakcji na ogień

Warunki 
klimatyczne
w pomieszczeniach

Innowacje i 
zrównoważona 
produkcja

Tynk akustyczny jest antystatyczny i nieorganiczny, dzięki czemu nie 
wymaga konserwacji i jest bardzo łatwy w naprawie.

System jest bardzo trwały, odporny na promieniowanie UV i wilgoć, 
antystatyczny i pozwala na nakładanie kolejnych powłok, co czyni go 
bardzo trwałym w każdej szerokości geograficznej.

Troska o środowisko naturalne i klimat są dla nas bardzo ważne, 
dlatego cieszymy się, że produkujemy wyjątkowe i przyjazne 
środowisku produkty.

W 2018 r. nasze produkty otrzymały certyfikat Cradle to Cradle v3.1 
Poziom srebrny.

Nasz system ze współczynnikiem pochłaniania dźwięków 
( w do: 1,00 ) na poziomie 1,0 posiada doskonałe właściwości 
akustyczne.

Nasze systemy są oznaczone znakiem CE zgodnie z europejską 
normą zharmonizowaną PN-EN 13964:2014. Wyroby budowlane ze 
znakiem CE objęte są Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP), 
która umożliwia klientom łatwe porównanie właściwości 
użytkowych produktów dostępnych na rynku UE.

Standardowy kolor: Biały
Współczynnik odbicia światła na poziomie 93%

Tynk jest nieorganiczny i antystatyczny i zachowuje naturalny kolor 
przez lata.

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

Receptura pochodzi ze Szwecji a produkt jest wytwarzany w naszej 
fabryce w Danii z użyciem materiałów pochodzących wyłącznie z 
Europy.

Ciągle rozwijamy nasze produkty, aby zapewnić, że oferujemy 
najlepszy tynk akustyczny na rynku.

Wszystkie nasze produkty przeszły test na odporność na rozwój 
pleśni dla powłok wewnętrznych według ASTM D3273.

Dzięki zawartości lotnych związków organicznych na poziomie 
zaledwie 0,02g/L i certyfikacji A+ wg przepisów francuskich nasze 
produkty spełniają wymogi normy referencyjnej LEED.







Odpowiednie podłoża:

Standardowa płyta gipsowo-kartonowa, system suchej zabudowy lub podobny w rozstawie co 400 mm , beton, wcześniej pomalowane podłoża, podkonstrukcja drewniana / stalowa

Montaż bezpośredni

Płyta akustyczna jest montowana bezpośrednio na płycie 
gipsowo-kartonowej, podłożu z betonu lub drewna albo przy 
użyciu zatwierdzonych materiałów klejących lub montowana 
mechanicznie za pomocą specjalnych podkładek fade®.

Bezpośrednio do podkonstrukcji 

Płyta akustyczna jest mocowana bezpośrednio do 
podkonstrukcji systemu suchej zabudowy lub podobnym 
w rozstawie 400 mm za pomocą specjalnych podkładek 

Tynk fade® Acoustic Plaster bez płyty akustycznej 

Tynk akustyczny jest rozpylany bezpośrednio na 
zagruntowaną płytę gipsowo-kartonową lub podłoże 
betonowe o całkowitej grubości 3 mm.

RODZAJE MONTAŻU
System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster jest bardzo elastyczny i można montować go na różne sposoby.

1

2

3



Rozpylanie - 1. warstwa 

Pierwsza warstwa tynku akustycznego jest 
rozpylana do grubości 1,5 - 2 mm i wygładzana do 

równej powierzchni.

4

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż mechaniczny 
Płyty akustyczne są montowane na 
odpowiednim podłożu. Montaż wykonuje się w 
sposób mechaniczny za pomocą wkrętów i spe-
cjalnych podkładek fade® w rozstawie 400mm.

Montaż na klej
Płyty akustyczne są montowane na 
odpowiednim podłożu. Montaż wykonuje 
się przy użyciu zatwierdzonego kleju.

System tynków akustycznych fade® Acoustic Plaster jest montowany w kilku prostych krokach.

1A 1B

5
Rozpylanie - 2. warstwa 

Druga warstwa tynku akustycznego jest rozpylana 
na płytach i wygładzana do równej powierzchni. 

Dwie warstwy tynku akustycznego powinny 
utworzyć powłokę o całkowitej grubości 3 mm.



Zacieranie 

Należy wygładzać obie warstwy tynku 
akustycznego do uzyskania równej 

powierzchni.

Szlifowanie 

W celu uzyskania całkowicie gładkiego 
wykończenia należy przeszlifować całą 

powierzchnię, aż do uzyskania pożądanych 
rezultatów.

6

Wypełnianie
Tynk akustyczny jest nakładany na specjalną 

taśmę do łączeń i podkładki fade® aby wyrównać 
strukturę.*

*Tynk akustyczny na łączeniach i podkładkach można lekko 

przeszlifować po wyschnięciu, aby usunąć wszelkie nierówności.

Specjalna taśma do 
łączeń fade® 

Specjalna taśma do łączeń fade® stosowana 
na wszystkich łączeniach w celu wzmocnienia 

struktury

2 3
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NTU Cosmology Hall, Tajwan

Edukacja



V&A Museum, Chiny

Kultura



Le Jules Vernes, 
Wieża Eiffla,

Francja

Restauracja



Orsted, 
Dania

Obiekt handlowy



Hospitality

Obiekt komercyjny

Siedziba producenta opon 
Hankook Tire,

Korea



Stadion Olimpijski w 
Helsinkach,

Finlandia

Sport i rekreacja



KVUC, Dania

Edukacja



3XN, Dania

Obiekt handlowy



Stacja metra 
Niittykumpu, 

Finlandia 

The Silo, 
Dania

Usługi hotelarskie 

Transport publiczny





Sankt Petri Skola,
Szwecja 

Edukacja 



Jätkäsaari School,
Finlandia

Edukacja



Rozrywka

Sky One,
 Australia



Keskuspuiston Ammattiopisto School,
 Finland

Edukacja 



VillAnn,
 Szwecja

Usługi hotelarskie 



Caroli City, 
Szwecja

Galeria handlowa



Vedbæk, 
Dania

Usług 
hotelarskie



Więcej projektów można znaleźć na stronie 
fadeceilings.com/pl



Zapraszamy na stronę: fadeceilings.com/pl

Biuro Ecophon w Polsce
tel. (+48) 22 567 14 83
info.ecophon@saint-gobain.com

ZAPYTANIA, 
INFORMACJE I 
SPRZEDAŻ 


