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ECOMIN Orbit

Datorită diferenţelor de culoare sau de calitate ce rezultă la tipărirea acestui catalog, sunt posibile abateri faţă de produsul 
original. De aceea, alegerea directă a produselor trebuie făcută pe baza mostrelor originale. Toate datele şi informaţiile 
tehnice din această broşură sau din alte publicaţii care se referă la sistemele de plafoane AMF, se bazează pe rezultatele din 
verificări, care au fost efectuate în condiţii de laborator. Revine în responsabilitatea clientului dacă aceste date şi informaţii 
sunt adecvate pentru a fi utilizate în aplicaţiile specifice prevăzute.
Toate datele relevante, referitoare la sisteme, corespund ultimului nivel al tehnicii. Aceasta presupune utilizarea exclusivă 
a produselor şi elementelor de sistem - AMF, a căror conlucrare şi independenţă prestabilită este atestată prin verificări 
interne şi externe. Prin combinarea cu produse sau componente de sistem străine, altele decât cele recomandate de către 
producător, este exclusă orice garanţie sau răspundere. Mai mult, trebuie avut în vedere ca şarje de producţie diferite (dată/ 
număr de producţie) să nu se monteze în aceeaşi zonă. Modificări tehnice, fără o înştiinţare prealabilă, rămân sub rezerva 
producătorului. În rest sunt valabile condiţiile generale comerciale, de livrare şi de plată ale producătorului. Acest catalog 
devine perimat, odată cu apariţia unei noi ediţii! Ne rezervăm toate drepturile în cazul unor posibile erori sau greşeli de 
imprimare.

      ECOMIN Orbit este o placă de plafon acoperită cu granule fine de nisip,  

realizată din fibră minerală bazaltică, biodegradabilă, perlită, argilă şi amidon, 

cu proprietăţi fizico- constructive bune în ceea ce priveşte protecţia la foc şi 

acustica.

SISTEM C  Sistem cu structura vizibilă, plăci 
  demontabile

Formate  600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 
  Toleranţe conf. EN 13964

Grosimi / greutate  nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)

Culoare  alb, similar RAL 9010  

Canturi  SK

PROPRIETĂŢI TEHNICE

Clasa de combustibilitate  A2-s1,d0 conf. EN 13501-1

Absorbţia acustică  EN ISO 354
  αw = 0,10(L) conf. EN ISO 11654
  NRC = 0,15 conf. ASTM C 423

Reflexia luminii  pentru alb similar RAL 9010, mat ca. 88%

Conductibilitatea termică  λ = 0,052-0,057 W/mK conf. DIN 52612

Rezistenţa la umiditate  până la 70% umiditatea relativă a aerului
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S I S T E M E  D E  P L A F O A N E
Mai  mul t  spat‚ iu  pentru  inovat‚ i i


