
Knauf Cleaneo® Akustik – технически данни

Всички технически параметри на перфорираната плоскост могат да бъдат 
намерени в техническата брошура D12 или да бъдат консултирани от сътрудник 
на Кнауф България.

Всички права са запазени. 
Промени, издаване и фото-механични копия, 
включително във вид на извадки, само с изрично 
разрешение отфирма Кнауф България ЕООД.
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Здравословна микросреда с 
по-чист въздух и без шум

Перфорирани плоскости 



Перфорирани плоскости 
Knauf Cleaneo® Akustik  

Здравословен микроклимат с по-чист въздух и 
без шум

Качеството на въздуха във вътрешното пространство на обществени 
сгради и училища често не е на желаното ниво. Причините за това са: 
херметическата обвивка от топлоизолационните материали на сградите, 
химикалите, използвани в бита и промишлеността, както и 
недостатъчното проветряване и възможност за достигане на свеж въздух 
в помещенията. 

Едно от решенията за комфорта във вътрешната среда на всяка 
училищна е Knauf Cleaneo® Akustik  -  технология, която подобрява 
средата на живот.

По-чист въздух 

Knauf Cleaneo® Akustik представляват 
перфорирани плоскости, които съдържат в 
гипсовото си ядро зеолити – естествени 
минерали с вулканичен произход и със 
специални свойства. Те разграждат 
вредните вещества и неутрализират 
миризмите като формалдехиди, амоняк, 
хлорни съединения и много други летливи 
органични съединения (ЛОС), отделящи се в интереорния въздух, като 
създават много по – благоприятен микроклимат в помещенията. 

С помощта на плоскостите се осъществява 24 часов каталитичен процес 
без натрупване на вредни вещества или изразходване на зеолитните 
минерали като продължителността на действие на Knauf Cleaneo® Akustik  
е практически неограничена.
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Акустика

Плоскоститe Knauf Cleaneo® Akustik се препоръчват и участват 
ефективно в процеса на подобряване  акустиката в помещенията, като 
имат способността да намаляват реверберацията, с което и намаляват 
ефекта на ехото. Перфорираната плоскост има лицева и обратна страна, 
като лицевата страна на плоскостта е стандартна, картонена, за по-добра 
и лесна обработка, а задната е кашинара с тънак акустичен воал, който 
спомага за по-добро разпределение на звука, така че шумът в 
помещението драстично намалява и не дразни слуха.

Дизайн

Дизайнът е друго, красиво предимство на плоскостите Knauf Cleaneo® 
Akustik. За разлика от повечето акустични продукти, плоскостите имат 
голяма възможност да предоставят иновативни и уникални дизайнерски 
решения за интериор на помещенията с набор от различни по размер и 
форма перфорации. Тези перфорации спомагат освен за акустиката и за 
един по-интересен и впечатляващ готов продукт, който да разчупи 
стандартната визия на помещенията и ще се хареса както на учениците, 
така и на всички, които посещават или работят в сградата.
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