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SLUGGER
Slugger med sin starka och slagtåliga yta

är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt
av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.
Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.
Stenullen är obrännbar och används därför
bl a som brandisolering. Termostabiliteten
överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur
som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.
Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Parafon Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs
för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste
klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför,
med god marginal, kraven för den bästa
inomhusluften, AQ 1. Parafon Slugger klassas som lågemitterande.
Parafon Slugger ingår i Rewool – ett system
för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.
Parafon Akustik AB har ett kvalitetssystem,
som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000.

FUKTRESISTENS
90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.
VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande
25 mm
40 mm

Vikt ca
4 kg/m2
5 kg/m2

M I N S TA
KONSTRUKTIONSHÖJD
52 mm
H

M I N S TA H Ö J D
FÖR DEMONTERBARHET
Tjocklek
mm
25
40

H
mm
80
100

H

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade
enligt ISO 11654.

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med våt duk eller svamp.
Se separat broschyr.

0,8

F O R M AT

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Korridorer, sporthallar, daghem, fritidshem,
lekrum, simhallar.
BRANDKLASS
Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart
material.
Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås
vid heltäckande montage med ”MONTAGE A1”.
SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.

Kant
A

Produktnummer
841-21

Praktisk absorptionsfaktor αp
1,0

Mått
mm
600 x 600
1200 x 600
1200 x 1200
1600 x 600
2000 x 600
2400 x 600

Tjocklek
mm
40
40
40
25
25
25

0,6
0,4
0,2

125

250

Konstruktionshöjd
Konstruktionshöjd
Konstruktionshöjd
Konstruktionshöjd
mm

500

1000

50 mm
100 mm
200 mm

2000
4000
Frekvens Hz

Abs.klass A
Abs.klass A
Abs.klass A

αw

Frekvens Hz
125

250

500

1000

2000

4000

50

0,20 0,80

1,00

0,90

0,90

0,85

0,90

100

0,35 0,90

0,95

0,85

0,90

0,85

0,90

200

0,35 0,75

0,90

0,85

0,90

0,85

0,90

FÖRESKRIVNINGSTEXT
FÄRG
Vit.
NCS ca S 1002-Y
Ljusreflektans enligt
SS 019100 ca 79 %.

Produktnamn: Parafon Slugger
Artikelnummer: 841-21
Format:
Färg: Vit
Montage: A1 med Prelude 241)
Tillbehör:
1)

Se separat broschyr.

LAGRING OCH HANTERING
Parafon undertak levereras i wellpappkartonger, sträckﬁlmade på pall. Detta betyder
att lagring kan ske utomhus under en kortare tid vid torrt väder.

MILJÖMÄRKNING
Den nordiska miljömärkningen Svanen gäller för undertak Hygien, Fjord Classic och
Fjord Exclusive med kant A från Parafon
Akustik. Det betyder ett miljöansvar för tillverkning och hantering av produkterna.
Svanenmärkningen garanterar att Parafon
uppfyller kriterierna för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning,
avfallshantering, återvinning osv.
Att få den ofﬁciella nordiska miljömärkningen på undertak är ett led i ett regelbundet
och omfattande miljöarbete. Ambitionen är
att Parafon Akustik ska vara både aktivt och
ledande när det gäller miljöfrågor i branschen.
PRODUKTION
Kärnmaterialet, stenull, består till största
delen av natursten som diabas och dolomit. Stenen bryts i ett brott inte långt från
fabriken och miljöpåverkan av transporterna blir därför minimal. Genom en speciell
teknik smälts stenen och spinns till ﬁbrer,
som pressas, formas och skärs för att sedan
bl a bli undertak.
Fram- och baksida förses med ytskikt av
olika typer av glasﬁber och kanterna täcks
med en vattenbaserad färg – åtgärder för
att skivorna ska bli miljövänliga och tåliga
att hantera.

LICENS NR 310 009

Produkterna har låg vikt och är lätta att
hantera och bearbeta. Kärnmaterialets
formstabilitet tillåter att undertaken installeras på ett tidigt stadium i byggprocessen.
Å T E RV I N N I N G
Rewool – så heter systemet för återvinning
av mineralullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.
Det bygger på att spillet samlas ihop och
rivs till lösull i en speciell rivmaskin och
ullen används sedan till bjälklagsisolering.
Produkterna förpackas i wellpappkartonger,
som sedan kan användas som »soplåda«
på arbetsplatsen. Emballaget återanvänds
genom ett samarbete med REPA.
S E RV I C E
För information och service, ring
0500 - 42 42 82.

Läs mer på
www.parafon.se
eller i vår
produktpärm.

Skivorna skärs med vattensåg för att minimera spill och damm. Färger och lim som
används i produktionen är vattenbaserade.
K VA L I T E T
Parafon Akustik AB är certiﬁerat enligt kvalitetssystem ISO9001.
CE-MÄRKNING
Parafons produkter klarar kraven för CEmärkning enligt standard EN 13964:2004.
Aktuella produkter presenteras på vår
hemsida.

Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde
Tel: 0500 - 42 42 00, Fax: 0500 - 42 42 42
E-post: parafon@parafon.se
Webbplats: www.parafon.se

