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OMSCHRIJVING 
 
Akopyr Kubus Baffle is een speciaal geluidabsorberend schuim met brandveilige eigenschappen. De 
Akopyr Kubus is standaard lichtgrijs of wit gekleurd en kan daarnaast op aanvraag in verschillende RAL-
kleuren gespoten worden. Akopyr Kubus is een perfecte oplossing voor het verbeteren van de 
akoestiek is en geeft ruimten een speels karakter.  
 
 
SAMENSTELLING 
Akopyr Kubus Baffle is een duurzaam 
uitgevoerd, geluidsabsorberend open-cellig 
vlakschuim. 
 
EIGENSCHAPPEN 

 Geluidsabsorberend 

 Brandveilig en hittebestendig 

 Thermisch isolerend 

 Licht in gewicht 

 Esthetisch 
 

TOEPASSINGEN  

 Plafonds: geperforeerd, span en klimaat 

 Restaurants 

 Speeltuinen 

 Crèches / kinderdagverblijven 

 Kantoorruimten 

 etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORM, UITERLIJK EN KLEUR 
De Akopyr Kubus Baffle is verkrijgbaar in de 
basiskleuren lichtgrijs (G+) of wit (B). Andere 
kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
 
 
GEWICHT 

 Densiteit type grijs G+: 9 +/- 1,5 kg/m3 

 Densiteit type wit B: 7,5 +/- 2 kg/m3 
 
 

 
PLAATAFMETINGEN 

 400 x 400 x 400 mm 

 andere afmetingen op aanvraag 
 
BRANDCLASSIFICERING 
(volgens DIN EN 13501-1) 

 type grijs G+:  C-s2,d0 

 type wit B: C-s3,d0 
 
GELUIDSABSORPTIE 
(De absorptiewaarden gemeten volgens EN 354:2003) 

Akopyr Kubus Baffle dikte 50 mm: NRC = 
0,80; αw = 0,75 
 
THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN 
(volgens DIN52612) 

bij 10°C: 0,033 W/mK 

bij 40°C: 0,037 W/mK 

TOLERANTIES                                                                                                                                                                                 
Toleranties op de afmetingen L x B x H = +/- 
3%  onder invloed van vocht. Kleurvariaties 
zijn niet uitgesloten. Akopyr Kubus Baffle 
heeft producteigen poreusheidstoleranties. 
 
ONDERHOUD 
Het oppervlak kan eenvoudig met stofzuiger 
met zachte borstel gereinigd worden. 
 
VERWERKING /MONTAGE 
De Akopyr Kubus Baffle kan door middel van 
een kabel aan het plafond opgehangen 
worden met de-wokkel en draaioog. 
Aanbevolen is om de Akopyr Kubus minimaal 
24 uur vóór montage op locatie te laten 
acclimatiseren. 
met contactlijm voor gestreken worden. 
 
PRODUCTVEILIGHEID EN MILIEU 
Akopyr Kubus Baffle wordt gemaakt uit 
melamineschuim dat geproduceerd wordt 
zonder het gebruik van gehalogeneerde 
koolwaterstoffen. Het product is niet 
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gevaarlijk voor water. Afval van Akopyr 
Kubus kan worden gerecycled ten behoeve 
van warmte-  en materiaalterugwinning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


