Knauf là Tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp Giải pháp vật liệu nhẹ.
“Knauf, Tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng từ gốc thạch cao hàng đầu thế giới đến từ CHLB Đức, hoạt động
kinh doanh tại 90 quốc gia trên thế giới, mới đây đã mua lại Sheetrock, thương hiệu đại diện cho sự sáng
tạo đột phá với công nghệ sản xuất hiện đại từ Mỹ đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2005. Thương vụ sáp nhập
này đã củng cố vị thế của Tập đoàn, tạo cơ hội để Knauf có khả năng cung cấp các Sản phẩm và Giải
pháp vật liệu nhẹ với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, chi phí hợp
lý nhằm hỗ trợ khách hàng xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn”.
Knauf – Thương hiệu hàng đầu đến từ CHLB Đức giúp thiết kế Không gian sống an toàn
và tiện nghi hơn.

(*) Ghi chú: Thông tin trong cuốn tài liệu này nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Tất cả các sản phẩm, quy cách và yêu cầu kỹ thuật có thể sẽ thay đổi tùy theo khu vực địa lý và mục đích sử dụng. Hãy liên hệ Đại
diện Knauf gần nhất để nhận được các tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm và giải pháp của Công ty.
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Tiêu âm hiệu quả - Thiết kế thẩm mỹ
Ưu điểm

Tấm Thạch Cao Tiêu Âm
ECHOBLOC
Tấm Thạch cao Tiêu âm ECHOBLOC được
thiết kế và sản xuất theo công nghệ hiện
đại, cấu tạo đục lỗ bề mặt kết hợp với lớp
màng tiêu âm Absorption Mat chuyên dụng,
cung cấp khả năng tiêu âm hiệu quả cho
trần và vách sảnh, hội trường, phòng họp
văn phòng với đa dạng thiết kế mang tính
thẩm mỹ cao.

Sản phẩm đồng bộ từ Knauf

Khả năng Tiêu âm vượt trội với
hệ số NRC 0.65 - 0.8
Sáng tạo không gian độc đáo
Không chứa hợp chất độc hại

Tấm Thạch cao Tiêu âm ECHOBLOC nên
được lắp đặt với Hệ khung xương kim loại
Trần và Vách ngăn Knauf hoặc được chấp
thuận bởi Knauf để đạt hiệu quả cao nhất.

Tiêu âm vượt trội

Loại tấm

Độ dày
(mm)

Chiều rộng
(mm)

Chiều dài
(mm)

Kích thước lỗ
(mm)

Hình dạng
đục lỗ

Hệ số tiêu âm
NRC

R-1

12

1200

2400

Ø15

Lỗ tròn

0.8

S-8 (*)

12

1200

2400

10 x 10

Lỗ vuông

0.7

GIẢI PHÁP TIÊU ÂM CHO CÁC CÔNG TRÌNH

Khu vực phòng họp, hội nghị
Thanh lọc âm thanh, mang lại hiệu quả của các buổi họp,
hội nghị.
Khu vực sảnh đón, hành lang
Giảm vọng âm trong các khu vực tập trung đông người
hoặc có lưu lượng người qua lại nhiều.
Phòng nghe nhạc, xem phim
Tăng chất lượng âm thanh, tận hưởng trọn vẹn khi xem
phim, nghe nhạc tại nhà, phòng thu âm, rạp chiếu phim,
nhà hát.

Các giá trị trong bảng là giá trị danh nghĩa
(*) Sản phẩm được cung cấp theo đơn đặt hàng

S-8

Tiêu chuẩn:
Thử nghiệm âm học theo tiêu chuẩn
NF EN20354
ISO/DIS 11654

Bảo quản & Thi công lắp đặt:
Bảo quản và thi công lắp đặt trong điều
kiện khô ráo, không ẩm ướt (chịu tác
động của mưa, thấm và kém thông gió
trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài).

NHỮNG LƯU Ý KHI THI CÔNG LẮP ĐẶT
Việc thi công tấm thạch cao EchoBloc hoàn toàn như thi
công tấm thạch cao thông thường.
Cân chỉnh các vị trí đục lỗ của tấm EchoBloc so với mặt
bằng tổng thể của toàn bộ hệ trần/ vách sao cho tỷ lệ
phân bố đối xứng, tạo thẩm mỹ cho hệ hoàn thiện.
Xử lý hoàn thiện mối nối bằng băng xử lý mối nối và
bột EasyJoint90, sau đó làm phẳng bề mặt và hoàn
thiện bằng sơn nước (lưu ý, không cần sơn vào bên
trong lỗ đục).
Tránh làm hỏng/ rách lớp màng tiêu âm ở mặt sau của
tấm, nhằm đảm bảo hiệu quả tiêu âm của tấm thạch cao
EchoBloc.
Có thể kết hợp với lớp bông cách âm vào mặt sau của tấm
EchoBloc để tăng hiệu quả tiêu âm.

ECHOBLOC

Sáng tạo không gian
thẩm mỹ

Sử dụng cho bề mặt trần và vách, đáp ứng các nhu cầu giảm âm vọng không cần thiết trong không gian nội bộ của một căn phòng,
tạo âm thanh trong trẻo, tối ưu cường độ âm thanh và cung cấp các giải pháp thiết kế thẩm mỹ độc đáo.

Quy cách sản phẩm

R-1

Giải pháp đồng bộ

