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Afdichtingstape
Om op maat gesneden plafondpanelen af 

te dichten, leveren we een hechtingstape 

op basis van aluminiumfolie. Deze tape 

hecht goed op het paneel en voorkomt 

de emissie van vezel en stof. De tape kan 

snel en gemakkelijk worden aangebracht. 

De afdichtingstape is luchtdicht en 

vochtbestendig. De tape is 75 mm breed en 

wordt in rollen van 50 m geleverd.

1. Snij

4. Druk

7. Vouw op en druk

2. Meet rand + 10 mm en pel af

5. Draai tegel om

8. Vouw hoek in de gewenste vorm

3. Breng op één lijn 5 mm overlapping aan de 
voorkant

6. Pel af

9. Draai tegel naar de voorkant en werk af
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Hold Down Clips
Voor bepaalde toepassingen kan het 

nodig zijn om de plafondpanelen in het 

profielsysteem te borgen bijvoorbeeld bij 

het mechanisch reinigen/desinfecteren 

van de plafondpanelen of in zones onder 

druk, waar luchtdichtheid moet worden 

verzekerd. We raden aan om de Hold 

Down Clips op 150 mm van de hoeken aan 

te brengen en ertussen extra Hold Down 

Clips met gelijke onderlinge afstanden toe 

te voegen: 8 aandrukpunten bij panelen 

van 600x600 mm en 12 aandrukpunten bij 

panelen van 1200x600 mm.

Er zijn twee type Hold Down Clips 

toepasbaar voor het Rockfon MediCare 

assortiment:

1. HDC1

2. HDC2

In combinatie met 38 mm hoge Chicago 

Metallic profielsystemen wordt HDC1 

gebruikt voor plafondpanelen met een dikte 

tot 20 mm en HDC 2 voor plafondpanelen 

met een dikte tot 30 mm. 

We raden aan om pasplaten in het 

randprofiel met behulp van een siliconenkit 

te monteren. 

*De luchtdichtheid van Rockfon MediCare 

Air werd reeds gedocumenteerd.
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Trappe d’accès étanche à l’air
Rockfon heeft een luchtdicht inspectieluik ontwikkeld, dat visueel 

gelijk is aan het plafondpaneel (Rockfon MediCare Plus/Air 

oppervlak). Hierdoor verkrijgt men een uniform plafondoppervlak 

met betere akoestische eigenschappen. 

Het luik is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal waarop een 

witte poederlaklaag is aangebracht. Het is uitgerust met 2 

vergrendelingsmechanismen en is geschikt voor Chicago Metallic™ 

T24 Hook 850. Het luik is beschikbaar in de afmeting 600x600 mm.

Een polyester afdichting zorgt voor de luchtdichtheid tussen het 

kader van het luik en het deurtje. Het kader bevindt zich op de 

achterkant van het T-profiel. Hoewel de constructie relatief licht 

is, adviseren we toch extra ophangpunten toe te passen voor een 

stabieler geheel. Indien het plafondpaneel dat onderdeel uitmaakt 

van het luik beschadigd wordt, is het eenvoudig te vervangen 

door een nieuw paneel. Daarbij dienen enkel de sloten te worden 

gedemonteerd.

De luchtdichtheid van het luchtdicht inspectieluik in combinatie 

met Rockfon MediCare Air plafondpanelen is uitvoerig getest en 

gedocumenteerd.

Het gebruik van neopreen schuimtape op het bevestigingsprofiel 

of het aanbrengen van een profielsysteem met een vooraf 

aangebrachte afdichting kunnen de luchtdichtheid van het volledige 

plafond/luiksysteem verbeteren.

Een overzicht van deze resultaten is op aanvraag beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer 

Services.

Eenvoudige toegang tot het plafondplenum.Uniform uiterlijk, gemakkelijk te openen.
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Luchtdicht inspectieluik – Rockfon MediCare Block
Rockfon biedt een luchtdicht metalen inspectieluik aan dat 

ontwikkeld is voor ruimtes waar Rockfon MediCare Block wordt 

toegepast. Het inspectieluik is gemaakt van gegalvaniseerd staal met 

een witte poedercoating. 

Het is standaard uitgerust met twee vergrendelingsmechanismen 

en geschikt voor vlak inleg plafondsystemen (Systeem A). Het 

inspectieluik is verkrijgbaar in de afmeting 600x600 mm.

Een polyester afdichting zorgt voor de luchtdichtheid tussen het 

kader van het luik en het deurtje. Het kader bevindt zich achter 

het T-profiel. Rockfon adviseert om extra ophangpunten op het 

ophangsysteem toe te passen voor een stabieler geheel.

Het gebruik van neopreen tape met gesloten cellen op het 

ophangsysteem of op de polyester afdichting is nodig om de 

luchtdichtheid van het totale plafond te waarborgen. 

Indien gewenst kunt u een samenvatting ontvangen van de 

testresultaten. Voor meer informatie, contacteer Rockfon.

Eenvoudige toegang tot het plafondplenum.Uniform uiterlijk, gemakkelijk schoon te maken.
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Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 

Rockfon
(ROCKWOOL Belgium NV)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

België

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be 

Rockfon
(ROCKWOOL B.V.)

Industrieweg 15
6045 JG Roermond

Postbus 1160
6040 KD Roermond

Nederland

T +31 (0)475 353 035

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl
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