
Фибролитни панели

ЦИМЕНТИРАНИ ПАНЕЛИ ОТ ДЪРВЕСНА ВАТА



В завършената форма Фибролитни панели  на 60% от обем състоят от 
дървесна вата и на  39.8% от Portland цимент с добавяне на естествен 
минерализатор - ниска концентрация на натриев силикат

Състав



Фибролитни панели
• Циментирани панели от дървесна вата
• Панели, които комбинират пожароустойчивост  с отлични  звуко /топлоизолационни
свойства
• Съвременен и природосъобразен продукт, търсене на който се увеличава в световен
мащаб

Прилагане
•Декоративни цели
• Звуко/топлоизолация
• Строителство
• Топлоизолация



Екология - - материалът се произвежда по природосъобразен начин
Естетика - широка гама от цветове и текстури
Здравет- осигурява благоприятна среда за хората
Акустика - отлични звукоизолационни свойства
Удобство - лесен за транспортиране и монтаж
Изолация - отлични изолационни свойства
Безопасност - високи показатели за пожарна безопасност

Свойства



Строителство на сгради

• Размер:2800 x 600 мм ; 3000 x 600 мм
• Дебелина: 14; 25; 50; 100мм
• Дървесна вата: 2,0; 3,0 мм
• Цименти: Сив
• Топлопроводимост: ( D) 0,068
• Специфична топлина: (c) 2100
• Реакция на огън: B-sl, do
• Резистентност на водна пара: (μ) 2 - 5

Примери
• Строителство на рамкови сгради
• Реконструкция на къщи
• Подови и покривни конструкции
• Кутии за врати и прозорци
• Стени и прегради
• Покрития
• Постоянно кофриране
• Сутерени



Окачените акустични тавани и 
декоративните стенни панели съчетават
високо ниво на звукопоглъщане и широка 
гама от цветове, боядисани във всякакъв
цвят, съгласно класификацията RAL, която
дава много топли и ярки нюанси - най-
доброто решение за проектиране на 
всякакви помещения.

Приложения:
Спортни съоръжения
Административни сгради
Летища / жп гари
Паркинг
Офиси
Детски институции
Ресторанти / Кафенета
Театри / кина
Звукозаписни / Музикални студия
Жилищни помещения

Окачени акустични тавани и декоративни стенни панели 



Отличителни характеристики на панелите

Панелите имат редица свойства, поради които те ще бъдат избрани 
за работа, за подобрение на качеството на звукоизолацията на 
помещенията:
1. Термична инерция, дишане и способност да абсорбира влагата, 
като по този начин се осигуряват благоприятни условия за живот;
2. Абсолютна безопасност на материала: не тече, не се топи и не 
изпуска вредни пари и токсични газове по време на пожари, което
превръща продукта в безопасен и удобен материал
3.Не се деформира лесно (дори и при висока влажност на въздуха) 
ие  дълготраен материал - това е, което прави продукта подходящ
за използване в трудни условия (например, в плувни басейни, 
фитнес зали училищните институции, производствени сгради и др. 

Акустични характеристики
1. Висока абсорбция на звука
2. Въздухонепроницаемост
3. Топлинна защита през лятото
4. Регулиране на влажността
5. Безопасност в случай на пожар - B-s1, d0

Звукопоглъщане
Фибролитните панели са естествени материали, подходящи за 
звукоизолация, звукопоглъщане итоплоизолация на помещения и 
строителни конструкции. Те осигуряват високо ниво на звукопоглъщане, 
особено при високи звукови честоти, например силни шумове, които в 
природата са най-често срещаните видове и звукови вълни.

Честотни характеристики на коефициента на 
звукопоглъщане на реверберация на 
фибролитни панели
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Синя диаграма - панели  450 кг/м3, 25 мм
Червена диаграма - панели  600 кг/м3, 14 мм
Жълта диаграма – панели 600 кг/м3, 25 ммРазмер на влакната

Панелите, използвани в окачени тавани и стени за осигуряване на 
по-добра шумоизолация, се предлагат на три варианта дебелина
на влакната. 
1. Дебелина 2 мм
2. Дебелтна 1,5 мм
3. Дебелина 1 мм
4. При това, колкото по-тънки са дървените влакна, толкова по-

привлекателен е окачен таван или стенен панел

Дебелина 2 мм Дебелина 1,5 мм

Дебелина 1 мм



Цветови опции
Акустичните тавани и декоративните панели са боядисани с бои на 
световно известни марки като DULUX и STO, което позволява да 
избирате цветови решения, подходящи за всеки. Предложеният
списък с цветове е почти безкраен..

Боядисването е възможно според различни
квалификационни системи: RAL, NCS, DULUX, 
STO

За ексклузивени и изискан вид на окачения таван и стенните
панели е разработена система за печат, която ви позволява да имате
каквото искате изображение върху панелите.

Опции за инсталиране на акустични окачени тавани

Външен вид Описание на ръба Размер на 
панела (мм)

Монтаж на винтове

Прав ръб от всички страни

600х600
1200х600
2400х600

Прав ръб със стъпаловиден фалц
от всички страни

Скосени ръбове на 5-10 mm, с 
стъпаловиден фалц

Скосени ръбове на 5-10 mm, 
откъм късата страна 

Скосени ръбове на 5-10 mm, 
откъм дългата страна 

Скосени ръбове на 5-10 мм, от 
всички страни

Монтаж  на Т-образен профил

Прав ръб за T-профил 600х600
1200х600
2400х600
549х594
1194х594
2394х594

Прав ръб със стъпаловиден фалц
от 4 страни

Ръбът на 5-10 мм от всички
страни, с стъпаловиден фалц с 4 
страни

Монтаж на T-образни водещи (скрити профили), плъзгаща инсталация

Жлеб и фаска 5-10 мм от всички
страни

600х600
1200х600
2400х600



Акустични окачени тавани
Следните панели се препоръчват за окачени тавани:
- Акустичен декоративен панел върху бял цимент
- Акустичесн декоративен панел върху сив цимент,  боядисан в  стандартен цвят.
Плътност: 450 и 600 кг/м3
Дебелина: 25 и 14 мм
Ширина на влакната: 1 мм, 1,5 мм, 2 мм
Размер: 2400х600 мм, 1200х600 мм, 600х600 мм

Окаченият таван на двустепенна метална рамка е проектиран за решаване напроблеми с 
декоративната украса и звукоизолацията на помещенията, както и за увеличаване на 
пожароустойчивост на носещи конструкции на подове. Звукоизолацията на тавана ще бъде
по-ефективна ако конструкцията му не е твърдо свързана с припокриването на сградата и
съседните конструкции. Такава система позволява да спускате окачения таван до желаната
височина и да уредите поставянето на всички необходими комуникации в пространството
между таваните

За подобряване на акустичния комфорт на помещението се 
препоръчва монтирането на топло и звукоизолация
RosEcoMat в междутаванно пространство. Препоръчително е 
да започнете монтажа на панела от средата на помещението. 
За монтажа се използват винтове със сферична  глава и резба
с малка стъпка. Диаметър на винта на капака> = 9 мм. В 
случай на специални условия в помещението (плувен басейн
и др.) е необходимо да се използват анти-корозионни

Когато закрепите панелите към профила, не 
поставяйте главите на винтовете дълбоко във
панела, тъй като те ще се виждат на повърхността
на тавана. При стандартна схема на монтаж, 
стъпката на самонарезните винтове е 200 . 
Винтовете трябва да се завинват, така че главата да 
е изравнена с повърхността на панела. Главите на 
винтове след монтажа трябва да бъдат боядисани с 
тънка четка. При монтажа на панелите в директен
ред (не на шах), уверете се, че четирите ъгъла на 
плочата се срещат точно в една точка.



Общ изглед на окачения таван. Панела 1200 * 600 мм. 
Скрита подсистема

Общ изглед на окачения таван. Панела 1200 * 600 мм. 
Скрита подсистема

Общ изглед на окачения таван. Панела 1200 * 600 мм. Подсистемата е отворена 



Монтаж  на фибролитните панели към дървена рамка и cвързването им. 

За монтажа препоръчва се да се използва самонарезен винт с голяма резба (с рядка 
стъпка) и остър връх.  Скрита винтова глава с кръстообразен прорез

За затягане на винтовете се използва акумулаторна отвертка с регулируеми обороти от нула и регулиране на въртящия момент. 
Дължината на винта трябва да е поне 2-2,5 дебелини на монтирания панел, т.е. за  монтиране на панела с дебелина 25 мм е необходимо 
да вземете винт с дължина най-малко 55 мм. Разстоянието между винтовете трябва да бъде най-малко 100-150 мм, разстоянието от ръба
до винта трябва да бъде най-малко 15-20 мм. Необходимо е да се затегне винтът наравно с  повърхността на панела, но не дълбоко. 

· ·

Рамкова стойка, дървена греда

панел

Саморез

Дължината на винта 
поне 2,5 дебелинаина съединяващите се части 

600

Съединението
на панели се 
прави c 
отклонение

Хоризонтална връзка
между плочите, 
напълнете с пяна

Панел

Напълнете вертикалната връзка
между панелите с монтажна
пяна

панел



Галерия
Киносалоны





Административни сгради, спортни съоръжения, институции

Студио за запис



>KMnoM KOMnneKc r. CaMapa

Офиси Жилищни помещения



Железопътна линия. Шумови екрани









Производство



---------------------- -

Благодарим Ви за 
вниманието!

ЕООД «РосЕкоМат» Бъ
лгария, Бургас
+359-87-87-55-927
+359-87-792-12-86 

www.rosecomat.com
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