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INCAfelt    
Akoestisch systeem met randloze polyesterwol platen

Toepassingen
De INCAfelt platen zijn ideaal als afhangende akoestische plafondpanelen 
daar waar men niet in het plafond wil of mag boren. Bijvoorbeeld bij klimaat-
plafonds, plafonds met ruimtegebrek door aanwezigheid van techniek (lucht-
behandeling). Of bij systeemplafonds waar alleen lichtgewicht panelen aan 
kunnen hangen.

Duurzame oplossing
Incatro wil bijdragen aan een wereld met een verbeterde kwaliteit van leven. 
Daarom besteden we extra aandacht aan het milieu en de duurzaamheid van 
onze akoestische panelen. 
Zo blijven de kwaliteit en akoestische eigenschappen te allen tijde behouden. 
Zowel de fotoprints als de uni-kleur stoffen zijn gemakkelijk vervangbaar, 
waardoor uw akoestisch product nog langer meegaat. Onze akoestische 
producten bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen als normaal afval 
verwijderd worden. Indien gewenst neemt Incatro het product gratis retour.

Sinds 2018 is Incatro door TÜV Nederland gecertificeerd met een NEN-EN- 
ISO 14001:2015 certificaat (de internationale norm voor milieumanagement)

Akoestisch systeem van 
polyesterwol
INCAfelt is de verzamelnaam voor ons akoestisch systeem van 
lichtgewicht randloze polyesterwol platen. Deze akoestische platen 
zijn leverbaar in diverse vormen en afmetingen. Ze kunnen direct aan 
het plafond of de wand verlijmd worden of met staalkabeltjes worden 
opgehangen aan het plafond.

Maten en vormen
De standaard INCAfelt platen zijn 48 mm dik en hebben een afmeting 
van 1200 x 2400 mm tot een max van 1600 x 2400 mm. Deze platen 
kunnen op elke gewenste maat worden ingekort en zijn verkrijgbaar in 
de kleuren zwart of wit (grijs op aanvraag). Ook cirkelvormen zijn ver-
krijgbaar, met diameters vanaf 800 tot 2000 mm. De dikte is variabel 
en afhankelijk van de doorsnede en montagewijze, vanaf 25 mm. 
Daarnaast zijn er ook met een vlies gelamineerde INCAfelt platen ver-
krijgbaar. Deze hebben een kleurcoating aan de zichtzijde en randen 
waardoor meerdere kleuren mogelijk zijn.
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Technische specificaties
Akoestische waarde : NRC 0,95 / Alpha W = 1

Brandklasse  : B1 heel moeilijk brandbaar
     DIN 4102

Gewicht   : 2400 gram/m2 tot
     4000 gram/m2

Afmetingen  : standaard plaat dikte 48 mm
      1200 x 2400 mm tot 
     1600 x 2400  mm   
       Kleinere maten leverbaar 

     Cirkelvorm dikte vanaf 25 mm 
     diameters van 800 tot 2000 mm

     INCAfelt met vlies verkrijgbaar 
     in vele maten en vormen

Kleuren   : standaard plaat en cirkelvormen  
     wit en zwart (grijs op aanvraag)

     INCAfelt met vlies, diverse 
     kleuren 
     
Randafwerking  : standaard plaat en cirkelvormen
     geen randafwerking

     INCAfelt met vlies, kleurcoating

Plaatsing  : door middel van verlijming of
     edelstaalkabels afhangend
     aan het plafond 
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