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   KORT OM  

ROCKFON BLANKA 

   Godkendt af Dansk 
Indeklimamærkning.

   Den høje lydklasse dæmper støj og 
giver akustisk komfort.

   Den antistatiske overflade er mere 
modstandsdygtig over for snavs og 
slitage.

   Overfladen er nem at støvsuge og evt. 
rengøre med en hårdt opvredet klud.

   UNIKT VED   
ROCKFON BLANKA 

Lys spiller en stor rolle for vores trivsel og 
velvære, og i dag indrettes boliger med 
store vinduespartier for at udnytte dagslys. 

Rockfon Blanka har den hvideste overflade. 
Det betyder, at overfladen ikke suger 
lyset, og boligen vil derfor fremstå lys og 
indbydende.

Kombiner design og indretning 
med fremragende akustik

Lyden i vores boliger har stor betydning for vores 
velbefindende, hvor støj og larm giver irritation, træthed 
og stress. Derfor spiller akustik en afgørende rolle for 
at skabe et godt indemiljø, hvor vi trives og kan nyde 
familielivet med masser af aktiviteter.

Rockfon Blanka er meget mere end god akustik. 
Det er løsningen, der passer ind i danske hjem med 
dens flotte, hvide, matte overflade, som ikke tager 
opmærksomheden fra din indretning, og som neutralt 
passer ind i alle boligens rum på både skrå og vandrette 
flader.

Den unikke hvide loftløsning giver et meget lyst og 
enkelt indtryk, hvor den hvide farve bringer det naturlige 
dagslys længere ind i hjemmet, fordi overfladen er hel ren 
hvid. Overfladen er samtidig antistatisk – det betyder, at 
overfladen er langt mere modstandsdygtig over for snavs 
og slitage. Det giver en markant længere levetid.

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka®

Et lyst lydloft til moderne hjem, hvor 
akustisk komfort prioriteres højt uden 
at gå på kompromis med indretningen.



Rockfon Blanka 20 mm  
– direkte 0,25 0,70 0,95 1,00 1,00

Perforeret gips 0,75 0,70 0,60 0,50 0,50

Gips – to lag 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05

Træbeton 35 mm – direkte 0,20 0,35 0,60 0,75 0,75
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Børnestemmer

Helforbandt mønster.

Halvforbandt mønster.

Opnå den bedste akustik
Nedenfor ses vores anbefaling af antal Rockfon Blanka plader

og mængde lim. Skemaet viser vores anbefaling af loftplader

i forhold til rummets størrelse og den bedste rumakustik.

Gulvareal m2 Antal pakker loftplader Antal liter lim

10 2 4

30 8 14

50 13 23

αw: 1,00
(klasse A) A1

Op til 
100 % RH

87 % lysrefleksion
>99 % lysdiffusion

Fuldt ud 
genanvendelig

Støvsugning 
Fugtig klud
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Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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Hvornår kan Rockfon Blanka anvendes
Disse akustikplader kan monteres på følgende underlag

• Oplimet på gips
• Monteret på trælisteloft
• Montere på strøer

Se vores anbefaling af installationsmetode på hjemmesiden 
www.rockfon.dk/anvendelsesomrader/privatboliger/

Uendelige designmuligheder – kun fantasien sætter grænser
Rockfon Blanka kan anvendes på vandrette, lodrette og skrå flader, som 

et komplet loft i hel- eller halvforbandt mønster eller som øer over f.eks. 

spisebordet.

Absorptionsværdier*


