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Idag ställer vi höga krav på en god arbetsmiljö.
På många oﬀentliga platser omges vi av störande ljud.
Det kan vara i skolmatsalar, kontor och andra platser.
Vi kan se att ﬂera undersökningar visar att störande ljud påverkar oss negativt i form av stress.
Flera lösningar i inredningstekniskt kan vi avhjälpa och sänka ljudnivåerna.
Quietboard är en av dem.
Quietboard dämpar ljuden när vi mekaniskt slår på ytan.
Den avger inte samma klang som en traditionell skiva.
På grund av dess unika uppbyggnad kan vi även uppnå ﬂera andra fördelar.
Som vi nämt, sänkt ljudnivå samt lättviktskiva.

Teknisk Speciﬁkation
Quietboard är uppbygd av ﬂera skikt av olika material av god miljöbakgrund.
- Porös board.
- MDF / Medite Premier FCS mix 70% Carb 2
- Kork FSC®
Storlek std

Tjocklek

3050x1220

20 mm - 22 mm – 25 mm

2440x1220

*Vi tillverkar även i andra format och tjocklekar på kundens begäran.

1830x1220
Quietboard kan beläggas med alla vanligt förekommande ytmaterial. Laminat och faner.
Kantlist: ABS, PP , Trä
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Utförda tester av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Metoden togs fram i samråd med kund och bygger på mätstandard ISO 11200:1995
Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Guidelines for the use of
basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work
station and at other speciﬁed positions.
Operatörsplats deﬁnierades som 50 cm ovan bordsskiva normalt ovan bordsskivans
kant.
En stålkula med vikten 9,8 gram släpptes från 50 cm höjd mot bordsskivans mitt (där
diagonalerna möttes). Det utfördes fem gånger per bordsskiva.
De redovisade värdena är
• A-vägt medelvärde över 3 sekunder

• C-vägt Peakvärde

Resultat
Testobjekt

Yta

C-vägt Peakvärde (dBc)

A-vägt Medelvärde (dBa)

Quietboard

Laminat

109,7 dB

73,9 dB

Spånskiva

Laminat

119,9 dB

87,1 dB
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Quietboard

Spånskiva
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