
 

 

TECHNISCHE FICHE: TRI-SILENCE 
Naadloze akoestische houten wandbekleding  

Naadloze akoestische wandbekleding, opgemaakt uit zwarte waterwerende MDF-kern 9mm met 
akoestisch dempend glasvlies op de rugzijde en Toplaag Ntgrate® woven vinyl 1mm, onzichtbaar 
patroon. 
 

MATERIAAL & EIGENSCHAPPEN 
 

 DIKTE: +-10 mm 
 GEWICHT: 6 kg/m² 
 MATERIAALOPBOUW: MDF-kern 9 mm met 1-zijdig een hoogwaardige woven vinyl afwerking 

van Ntgrate®. Akoestisch dempend glasvlies. 
 STD. AFMETINGEN: 3030 x 640 mm (Maatwerk mogelijk op aanvraag.) 
 PERFORATIE: Woven vinyl. Onzichtbaar patroon. 
 TOPLAAG: Ntgrate® woven vinyl 1 mm. 
 KERN: Zwarte waterwerende MDF. Op aanvraag: standaard MDF, rode of zwarte 

brandvertragende MDF (B-s1-d0). 
  



 

 

EIGENSCHAPPEN KERN: 
 VOLGENS NORM AANTAL 

DENSITEIT ISO 9073-1 450 g/m² 

DIKTE E0 (ZONDER BELASTING) ISO 9073-2 22 mm (gemeten zonder verpakking) 

DIKTE E1 (BELASTING VAN 
50G/50CM2) 

 21 mm (gemeten zonder verpakking) 

DIKTE E10 (BELASTING VAN 
500G/50CM2) 

 13 mm (gemeten zonder verpakking) 

ONTVLAMBAARHEID FMVSS 302 <100 mm/min (zelfdovend) 

AFMETINGEN ROL (LENGTE / 
BREEDTE / TOLERANTIES 
BREEDTE) 

 30lm / 600mm / -0 +2cm 

VERPAKKING  36m² (2 rollen van 30lm) 

 

KLEUREN – TOPLAAG NTGRATE I 

 

VOORDELEN 
✓ 100% recycleerbaar PET 
✓ Reukloos 
✓ Geen uitstoot van VOC’s (A+ level) 
✓ Vocht- en rotbestendig 
✓ Niet irriterend voor huid en ogen 
✓ Euro brandklasse B-s2-d0 

  



 

 

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN 
KERN 

 

AFGEWERKT PRODUCT 
TRI-SILENCE  Technisch textiel PVC: Geplaatst op houten kader dikte 70mm gevuld met 
50mm Rockfit 431 adapt 40kg/m³ 

 
 Testopstelling in labo : WANDEN - TOTALE DIKTE 80 mm  

αW = 90 / Absorption Class = A 
 

 

 
  

Kernmateriaal 



 

 

 Testopstelling in labo : WANDEN - TOTALE DIKTE 30 mm 
αW = 60 (MHH) / Absorption Class = C 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

  



 

 

MONTAGE TRI-SILENCE 
Bevestiging op enkel of dubbel uitgepast 
houten regelwerk (hoh 640 mm) met 
stiften/nagels (bvb Senco). In de openingen 
van het regelwerk dient een 
geluidsabsorberend materiaal geplaatst te 
worden. 

We raden aan om te werken met een speling 
van minstens 2.5 mm per lopende meter om 
mogelijke uitzettingen toe te laten; en dit over 
de totale hoogte en/of breedte van de wand. 

De stiften worden ingeschoten aan de 
zichtzijde met een bradmachine (18 gauge). Bij 
de juiste instelling van de slagkracht van het 
nagelapparaat kan men de stiften/nagels niet 
meer waarnemen aan de zichtzijde van de TRI-
SILENCE panelen.  

 

 

!!! Opgepast !!! Dit montagevoorschrift is enkel geldig voor paneelbreedtes van 640 of 1280mm. Bij andere 
breedtes, gelieve de hoh (hart-over-hart) afstand van het houten regelwerk aan te passen! 

 

Onzichtbare montage met 
behulp van stiften/nagels 
met kleine kop diameter 
1.65mm (SENCO AY) 

TRI-silence 
plaat 

TRI-silence 
plaat 

PV plaat 

PV plaat 

Houten regelwerk 

AK vulling: minerale 
wol 

TRI-Silence 


