
En optimal lösning i skolor: Koral 100 mm
Koral 100 mm ger extra god ljudabsorption i både höga 
och låga frekvensområden, med en enda skiva. Koral 
100 mm har likadant ytskikt som en vanlig Koral.



Optimal lösning i skolor: Koral 100 mm

Koral 100 mm ger extra god ljudabsorption i både höga och låga frekvensområden, med 
en enda skiva. Koral 100 mm har likadant ytskikt som en vanlig Koral.

Skärpta krav på akustisk dämpning i nya 
byggnadsreglementet

Det nya byggnadsreglementet innehåller skärpningar 
när det gäller akustisk dämpning, särskilt inom 
utbildningssektorn. Här har det blivit ändrade krav 
när det gäller t. ex grupprum. Kravet på maximal 
efterklangstid är 0,4 sek och det finns ofta ett behov av 
extra absorption i de låga frekvensbanden.

Nya Koral 100 mm, erbjuder maximal absorption i alla 
relevanta frekvensområden och uppfyller, i många fall 
även direktmonterad, de nya kraven.

Enkel att montera

Koral 100 mm ger effektiv dämpning i alla 
frekvensområden med en och samma undertaksskiva. 
Detta betyder att det inte behöver monteras extra 
absorberande material ovan undertaket. Montaget 
utförs som ett helt vanligt undertak med traditionellt 
System SB24. Det tillkommer därför inga extra 
montagekostnader när man monterar Koral 100 mm.

Dansk Indeklimamærke

Koral 100 mm är kantförseglad och lever upp till kraven 
för Dansk Indeklimamærke.

Kan kombineras med hela Koralsortimentet

Koral 100 mm är en del av Koralfamiljen som 
dessutom består av den vanliga, välkända Koral, 
Koral 40 mm och Koral Tenor*). Alla produkterna har 
likadant ytskikt. Detta gör det möjligt att använda flera 
av produkterna i samma projekt, beroende på vilken 
typ av akustikreglering man behöver i det aktuella 
utrymmet.

*) Koral Tenor har ett lite ljusare ytskikt än resten av Koralsortimentet.

SORTIMENT KORal 100 mm

Kant
Modulstorlek

(mm)
Vikt 

(kg/m2)
D*) / D*) för enkelt  
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 100
1200 x 600 x 100

7,5 
7,5

100 / 300 
100 / 300

System SB24

*) D = Minsta montagehöjd



Koral 100 mm

Koral 15 mm

Koral 100 mm

För att illustrera hur Koral 100 mm absorberar ljudet 
i en lokal har vi i samarbete med Danmarks Tekniska 
Universitet gjort en rad tester. Vi har mätt efterklangstiden 
i många olika situationer där Koral 100 använts i 
varierande omfattning. Nedan visas två exempel.

Mätningarna har gjorts i en tom lokal på knappt 20 m2. 
I “den riktiga världen”, som är möblerad, kommer 
mätningarna att visa ännu kortare efterklangstider. Notera 
särskilt den korta efterklangstiden i de låga frekvenserna 
(125 och 250 Hz).

Koral (15 mm) monterad i mitten, och Koral 100 mm runt 

kanten. Cirklarna indikerar belysning.

Koral 100 mm monterad på hela ytan.

Cirklarna indikerar belysning.

Efterklangstid i de olika frekvensbanden med Koral (15mm) i mitten och 

Koral 100 mm runt kanten.
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Koral (15 mm) i mitten och Koral 100 mm runt kanten

Genomsnitt

Efterklangstid i de olika frekvensbanden med Koral 100 mm 

på hela ytan.
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Exempel 1:

Exempel 2:



lJUDaBSORPTION
Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354. 
Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och ISO klass är beräknade i enlighet med 
ISO 11654.
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BRaNDSÄKERHET
ROCKFONs produkter tillverkas med en kärna av stenull. Stenull är 
obrännbart med en smältpunkt på över 1000° C.

Reaktion vid brandpåverkan:
Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.

lJUSREFlEKTION
86% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

FUKTBESTÄNDIGHET
ROCKFONs undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp 
till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. 
Acklimatisering är inte nödvändig.

Böjhållfasthet: Koral 100 mm klassificeras huvudsakligen enligt
EN 13964 som klass 1/C/0N. Några modulformat (bredd > 700mm)
kommer dock att klassas som 2/C/0N.

HYGIEN
Stenull har inget näringsvärde och kan därför inte utgöra grogrund för 
skadliga mikroorganismer.

VÄRMElEDNINGSFÖRMÅGa
Koral 100 mm över 30 mm i tjocklek är uppmätt enligt EN 12667 och har 
uppnått följande värde: λD = 37 mW/mK.

DEMONTERBaRHET
Koral 100 mm är lätta att demontera.

RENGÖRING
Ytan kan dammsugas med mjuk borste.

Ytan kan också rengöras veckovis med varmt vatten (max. 40°C) tillsatt ett 
lätt basisk rengöringsmedel (max. pH 10). Använd hårt urvriden svamp eller 
trasa. Rengöringsmedlet får inte innehålla alkohol, ammoniak eller klor.

Rengöring med en fuktig svamp eller trasa kan ge en aning mer skinande 
yta och det rekommenderas därför rengöring av hela undertaksytan för 
bästa resultat.

EFTERBEHaNDlING
Skivorna kan efterbehandlas med Rockfons efterbehandlingsfärg. Ett tunt 
lager färg sprutas på ytan (färgen får inte läggas på med pensel eller roller).
För att så lite som möjligt av skivornas abosorptionsförmåga skall gå 
förlorad rekommenderar vi att så lite färg som möjligt används. Skivornas 
yta skall vara ren och torr och gammal färg får inte vara lös.
Starkt missfärgade skivor bör bytas ut.
Efterbehandling av akustikskivor kommer att påverka skivornas
ljudabsorptionsförmåga och brandegenskaper. Rockfon tar inget ansvar för 
skivornas egenskaper efter genomförd efterbehandling.

MIlJÖ
Ett representativt urval av ROCKFONs produkter har tilldelats den danska 
inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket” och den finländska 
inomhusmiljömärkningen M1.
Koral 100 mm kan återanvändas/återvinnas.



ROCKFON
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
Fax. 036-570 52 81
www.rockfon.se

We believe our acoustic ceiling and wall solutions are a fast and simple 
way to create beautiful, comfortable spaces. Easy to install and durable, 
they protect people from noise and the spread of fire while making a 
constructive contribution towards a sustainable future.

Create and protect is what we stand for. It’s how we work. It puts 
people first and promotes good relations. It’s about sharing success and 
maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. Because at ROCKFON, 
create and protect is what we do – and it’s inspired by you.
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