
Technické údaje

Stropy do hygienických prostor

OWAcoustic®sanitas® 02
Tam, kde jsou požadovány sterilní podmínky bez plísní a bakterií

Dovolte, abychom vám pøedstavili novou stropní desku, 

která byla také vyvinuta pro oblasti použití s vysokými 

hygienickými požadavky. 

Má baktericidní a fungicidní úèinky, urèené k ochranì 

pøed vlivy z mezistropního prostoru.

Oblasti použití:
 Nemocnice (operaèní sály, jednotky intenzivní péèe, 

  nemocnièní pokoje)

 Laboratoøe 

 Sterilní a hygienické prostory 

Èištìní / omyvatelnost:
lze oèistit nebo vysát. K èištìní mùžete použít houbu 

OWA.  Bez snížení úèinnosti. Zvýšená odolnost proti 

opakovanému èištìní (500 mycích cyklù v návaznosti na 

„Gardner-Test“, dezény „Sternbild“ a „Schlicht“).

Možnost dezinfikování:
Je k dispozici vyjádøení znalce nezávislých laboratoøí Dr. 

Weßling-Laboratorien v Altenberge.

Vyjádøení znalce o chování stropních desek OWAcou-

stic® sanitas 02 pøi mikrobiální kontaminaci.

Emise za podmínek hygieny 

obytných prostor: Certifikát 

nezávislého institutu 

elektrofyziky v Cáchách. 

Výsledek: Nezávadné

Další informace naleznete v našem formuláøi è. 898.

Materiál Deska z minerální vlny

    

Tøída stavebních hmot A2-s1,d0 podle DIN EN 13501-1 

Tlouš�ka cca. 15 mm  

Barva Bílá  

Odraz svìtla cca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), (dezén „Schlicht“) 

Podélná zvuková izolace  od 35 dB do 49 dB (závisí na použitém dezénu) 

Absorpce zvuku   a
w
 = 0,70 / NRC = 0,70 (dezén „Sternbild“)

   Další informace viz zadní strana  

Odolnost proti vlhkosti  až 95 % RH 
    

Odolnost proti ohni  až F 120 (DIN 4102) 
   až REI 120 (DIN EN 13501-2) 

H 2.0



Schlicht 9 
sanitas® 02
a

w
 = 0,15 / NRC = 0,15

Cosmos 68/0 
sanitas® 02
a

w
 = 0,25 / NRC = 0,25

Cosmos 68/N 
sanitas® 02
a

w
 = 0,65 / NRC = 0,65

Sternbild 3 
sanitas® 02
a

w
 = 0,70 / NRC = 0,70

Systémy
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