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Pacific®
Pacific, low-budget plafondpaneel 
met verrassend witte uitstraling.



Pacific®

Pacific, low-budget plafondpaneel met verrassend 
witte uitstraling.

Pacific is een betaalbaar Rockfon plafond, 
dat bovendien alles in huis heeft voor 
een eenvoudige, comfortabele montage. 
De plafondtegel heeft een witte, 
gladde afwerking. 

Pacific is verkrijgbaar in kantafwerking A.

Prestaties
Met een geluidsabsorptiecoëfficiënt 
van 0,70 beantwoordt Pacific aan de 
minimum vereisten op het gebied van 
akoestiek in verschillende soorten ruimtes. 
De plafondtegel doet het ook bijzonder goed 
op het vlak van brandreactie (Euroklasse A1) 
en vochtbestendigheid (tot 100 % RV).

Montage
Pacific is licht en gemakkelijk te vervoeren 
(14,40 m²/doos). Dankzij de eenvoudige 
en snelle montage is Pacific een heel 
economische oplossing.

Pacific is recycleerbaar.

Beschrijving
Pacific is een zelfdragend akoestisch 
plafondpaneel op basis van onbrandbare 
steenwol. Pacific is verkrijgbaar in 12 mm 
dikte met kantafwerking A en is voorzien 
van een wit vlies met gladde afwerking 
op de zichtbare zijde en een mineraalvlies 
op de achterzijde, dat het paneel beschermt 
en een groot plaatsingscomfort biedt.

assortIment

Kantafwerking
Afmetingen  

(mm)
Gewicht  
(kg/m²) Installatiesysteem

A15 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

1,6
1,6

Systeem A

A24 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

1,6
1,6

Systeem A



GeLUIDsaBsorPtIe
Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes αp, αw 
en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. 
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BranDGeDraG
Algemeen: ROCKFON plafondpanelen hebben een kern van steenwol.
Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000º Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Kantafwerking:  Afmetingen (mm)
Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder

Beton Hout Steeldeck
A: 600 x 600 x 12 30*/stabiliteit 30**
A: 1200 x 600 x 12 30*/stabiliteit 30**

Brandwerendheid/Brandweerstand:rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

VoCHtBestenDIGHeID en DImensIestaBILIteIt
ROCKFON plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen 
van 0º tot 40º Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

LICHtreFLeCtIe
Wit, 85% diffuse lichtreflectie volgens de norm ISO 7724-2.

HYGIene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van 
micro-organismen.

onDerHoUD
Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd 
worden.

mILIeU
Een representatief aantal ROCKFON producten bezit het Deense en Finse Indoor 
Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Pacific is recycleerbaar.

Pacific®



ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Wij geloven in de snelheid en eenvoud waarmee onze akoestische 
plafond-en wandoplossingen bijdragen aan het ontwerp van mooie, 
comfortabele ruimtes. Het zijn gemakkelijk te installeren en duurzame 
oplossingen, die mensen beschermen tegen de gevaren van lawaai en 
brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan 
een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij 
staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van 
succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creatie 
en bescherming – en hierbij laten wij ons graag door u inspireren.
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