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Sonar Z

Ge undertaket rätt riktning och 
rena linjer med en unik Z-kant



Många designmöjligheter

Sonar Z har en snygg klassisk vitmålad yta. Ytan är inte riktningsberoende vilket säkrar 
ett enhetligt uttryck oavsett montageriktning. Z-kanten har ett skarpt, väldefinierat spår 
i ena riktningen och liten smal fas som ger ett nästan  monolitiskt uttryck i den andra 
riktningen. Z-kantens spår ger rummet en tydlig riktning samtidigt som undertaket är 
lugnt och stilrent.
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En slagtålig lösning

Det är fullt möjligt att använda Sonar Z i ett 
rum med krav på ökad slagtålighet om man 
använder låsclips som håller skivan på plats 
i bärverket. Slagtåligheten för Sonar Z som 
monteras med låsclips har testats i laboratorium 
och är godkänd enligt EN 13964 - Annex D klass 
3A. Klassificeringen av slagtålighet godkänner 

systemets säkerhet och förmåga att motstå 
enskilda eller upprepade stötar och slag. 
Systemet används typiskt i rum där undertaken 
skall ha en grundläggande slagtålighet som t.ex. i 
klassrum och korridorer m.m.



ÅF Huset, Mölndal, Sverige



Montagesystem

Egenskaper

Sortiment

Sonar Z monteras i Rockfon System T24 Z som ger 
undertaket ett helt unikt uttryck som understryker rummets 
riktning. Profilerna i System T24 Z är 24 mm breda och alla 
komponenterna tillverkas av galvaniserat stål, med en slät 
vit yta som delvis döljs av Rockfon undertaksskivan.

Systemet har full demonterbarhet och kännetecknas av 
att man  aldrig lyfter skivorna över bärverket under själva 

montaget eller demontage. Detta är ofta en fördel med 
tanke på installationer ovan undertaket. 

Systemet är slagtåligt om man använder låsclips.  
Låsclips monteras på mitten av skivan med en låsclips per 
600 mm

Kant Modulstorlek (mm) Vikt / m2
D*/D* 

för enkelt demontage (mm) Montagesystem

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64 / 64
64 / 64 Rockfon System T24 Z**

* D = Minsta montagehöjd
** Montageanvisning är under utarbetande 

Lydabsorption

αw: op til 1,00 (Klasse A)

Brandklass
(Reaktion vid brandpåverkan)

A1

Ljusreflektion

85%

Fuktbeständighet och  
böjhållfasthet

Upp till 100% RF
1/C/0N 
2/C/0N > 700 mm  
breda skivorRengöring

 - Dammsugning
 - Fuktig trasa

Hygien

Stenull har inget näringsämne 
och kan därför inte utgöra 
grogrund för skadliga 
mikroorganismer

Renrum

ISO klass 5

Miljö

100% återvinningsbar

Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfon 
produkter har tilldelats

Slagtålighet

Klass 3A (Låsclips)
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