
60M/DS-modellen är en HYBRID akustisk hängare, det vill säga den är sammansatt av en 
thermoplastisk elastomer och en stålfjäder. Kombinationen av elastomer och stål ger en
hög prestanda.

Detta är ett komplett system som ger en mycket hög ljudisolering i ett brett frekvensområde.

60M/DS är en hybrid akustisk hängare med direktfäste för 60 mm:s profiler såsom:
Knauf TC, Gyproc GK med flera. Hängaren har en avancerad låsfunktion.

Denna typ av akustisk isolator är utformad för att dämpa överföring av
vibrationer över 6 Hz. Den erbjuder en resonansfrekvens på 3-7 Hz.

Hängaren är brandklassad EI120, vilket innebär 120 minuters motstånd.

En akustisk hängare för pendlade undertak

Huvudsakliga egenskaper

60 M/DS - Akustikhängare HYBRID, elastomer och fjäder
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Denna produkt är designad för att fungera från 3 kg upp till 120 kg. 
Det särskiljs efter färger:

Grå: Rekommenderas för laster från 3 kg upp till en maxlast på 20 kg.

Grön: Rekommenderas för laster från 15 kg upp till en maxlast på 45 kg.

Blå: Rekommenderas för ett lastintervall från 30 kg upp till en maxlast på 75 kg.

Röd: Rekommenderas för ett lastområde från 60 kg upp till en maxlast på 120 kg.

Vi rekommenderar att inte överskrida den maximala belastningen för 
varje färg för att undvika försämrad akustisk prestanda..

Laboratorietest utfört enligt standard EN ISO 10846-1:2009.

För mer information, ladda ner datablad.

Denna produkt finns antingen med en enkel säkerhetsanordning (DS) 
eller med en dubbel säkerhetsanordning (DS-2).

Dynamisk lastkapacitet 

All information och data baseras på vår nuvarande kunskap. Uppgifterna är föremål för typiska tillverkningstoleranser 

och kan inte garanteras. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna. Ansvarig utgivare: Vibisol AB. Utgåva 2023.
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