SILENT
Produkts
Riga Silent ir bērza saplāksnis, kuram vidū ielīmēts 2 vai
3 mm biezs troksni un vibrāciju slāpējošs korķa-gumijas
kompozītmateriāls.
Riga Silent veidi
1 Neapdarīta virsma (Riga Ply).
1 Apdarīta ar gludu fenola filmu (Riga Form).
1 Apdarīta ar fenola filmu, bet no vienas puses ar
sietveida tekstūru (Riga Tex).
Pielietojums
Riga Silent ir speciāli radīts transporta grīdām un
telpām, kurām nepieciešama skaņas izolācija un
vibrācijas samazināšana.
Tālākā apstrāde
Saplāksni var mehāniski apstrādāt ar kokapstrādes
instrumentiem: zāģēt, urbt, frēzēt, saaudzēt garumā,
iestrādāt pilnas spundes (T&G), pusspundes, dažādu
gropju u.c. savienojumus.
Galvenās priekšrocības
1 Korķa un gumijas kompozītmateriāls samazina
troksni un vibrāciju.
1 Saplāksnim, kas pārklāts ar fenola filmu, ir labs
vizuālais izskats, tas ir izturīgs pret mitrumu un
ķīmisko vielu iedarbību, virsma ir viegli tīrāma.
1 Saplāksnim ar fenola filmas pārklājumu un tekstūru
ir augsta nodilumizturība.
1 Saplāksnis ir cilvēkam un apkārtējai videi draudzīgs
un higiēnisks.
Saplākšņa līmējums
Saplāksnis līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda
sveķu līmi. Līmējums izturīgs pret apkārtējās vides laika
apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma
stiprības rādītāji atbilst:
EN 314 / 3. klase;
BS 1203 / H4 (agrāk WBP);
DIN 68705 Part 3 / tips BFU 100.
Formaldehīda emisija
Formaldehīda emisija noteikta saskaņā ar EN 717–2
metodi un atbilst Eiropas prasību E1 klasei pēc EN
13986.
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SILENT
Skaņas izolācija
Skaņas izolācija saskaņā ar EN ISO 717 prasībām.

Skaņas izolācija, 100-3150 HZ

Riga Silent biezums
15 mm
18 mm
21 mm

28 dB
28 dB
29 dB

Malu apstrāde
Pārklātas ar virsmai pieskaņotu akrila krāsu.
Standarta izmēri
1250 mm x 2500 mm
1500 mm x 2500 mm
1525 mm x 3050 mm
Norādīto formātu robežās iespējama sagatavju piegriešana pēc klientu dotajiem izmēriem, kā arī
tālāka mehāniskā apstrāde.
Standarta biezums un kombinācijas
Riga Silent biezums

15 mm
18 mm
21 mm

Korķa – gumijas
kompozītmateriāla
biezums
2 mm
2 mm
3 mm

Virsējās kārtas
(saplākšņa) biezums
6,5 mm
6,5 mm
9 mm

Apakšējās kārtas
(saplākšņa) biezums
6,5 mm
9 mm
9 mm

Pēc klientu vēlmēm iespējama biezāku saplākšņu un/vai biezāku korķa-gumijas kompozītmateriālu
izmantošana.
Pielaides
Taisnā leņķa pielaides atbilst EN 315 prasībām.
Rādītājs
Garums, platums, mm
< 1000
1000...2000
> 2000
Taisnais leņķis
Sānu malas taisnums

Novirze
± 1 mm
± 2 mm
± 3 mm
± 0.1 %
± 0.1 %

Saplāksnis ir ražots AS Latvijas Finieris, kura
kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001
standarta prasībām ir sertificējis Bureau Veritas
Quality Certification.

Šeit sniegtajai informācijai ir uzziņas raksturs, un AS Latvijas Finieris saglabā tiesības papildināt un
mainīt ražoto produktu specifikāciju, iepriekš par to nepaziņojot.
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