
Uran Sound 
Absorp  on Wall

Painel realizado com um invólucro externo metálico perfurado para absorver os ruídos.
O painel é instalado em uma parede preexistente, aumentando a potência de absorção, atuando como 
isolamento desta estrutura, reduzindo o custo de uma segunda chapa de aço. O poder de absorção 
depende da espessura da lã de rocha.A grande super  cie perfurada garante uma melhor capacidade de 
absorção.

Perfuração CS - 38% super  cie perfurada

Desenho técnico

Medidas in mm

30
420

35 chapa perfurada
lã de rocha

panurania
uraniagroup

Cer  fi cações
Reação ao fogo (materiais)
A1 Euroclass
conforme EN 13501-

Isolamento do som
até αS 1.0 
conforme ISO 354

Uso e caracterís  cas

Conforto acús  co

Rápida montagem

Parede industrial

A1

S1.0

* É possível customizar o tamanho prevendo cortes e ajustes.

Medidas de referência*

Largura 
420 mm

Comprimento
2400 - 4000 mm

Espessura
50 - 100 mm
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Coefi ciente teórico de absorção

nome α
chapa

interior
(mm)

chapa
exterior

(mm)
núcleo esp.

(mm)
peso 

(kg/m²)
transmit.
(W/m²K)

AW9 0,9 0,5 - lã de rocha 50 6,2 0,70

AW10 1,0 0,5 - lã de rocha 80 8,3 0,44

O sistema Uran Sound Absorp  on Wall 
permite uma instalação rápida em um 
ambiente civil ou industrial.

Este painel é adequado para a u  liza-
ção em ambientes internos, como salas 
de reuniões ou de aula, proporcionando 
um maior conforto, ou em locais onde 
o ruído gerado por máquinas e outros 
equipamentos mecânicos necessite ser 
diminuído, a fi m de melhorar as condi-
ções de todos que convivem ou traba-
lham neste meio.

Também, u  lizando a nossa pintura a 
pó ou liquida, o painel pode ser instala-
do em ambientes externos.
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