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   KORT OM  

ROCKFON ECLIPSE 

   Godkendt af Dansk Indeklimamærkning.

   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.

   AKUSTISK KOMFORT KAN GODT GÅ 
HÅND I HÅND MED INDRETNINGEN 

Lyden i vores boliger har stor betydning for vores 
velbefindende. Vi er måske ikke bevidste om det 
i hverdagen, men støj og larm er både irriterende 
og trættende.

En akustikløsning i loftet giver det absolut bedste 
resultat, når man vil forbedre lyden i hjemmet. 
Når det er sagt, så synes vi at det er mindst lige så 
vigtigt at løsningen passer ind i indretningen. 

Med Rockfon Eclipse kan du lave små akustiske 
felter, lige der hvor du har behov for bedre akustik.

De hvide flåder har et svævende udtryk og 
giver en fremragende akustik i dit hjem

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 Eclipse er ligesom alle andre Rockfon løsninger 
fremstillet af stenuld, som er et naturmateriale. 
Forskelling fra vores andre produkter liggre i det 
svævende design. Fordi pladerne har en lille afstand til 
det bagvedliggende loft, absorbere flåden lyd på både 
forside og bagside og giver dermed en enestående 
akustik. Samtidig er dette produkt meget velegnet til 
montage på lofter der måske ikke er helt lige.

Flåden har en klassiske, hvid overflade, der passer perfekt 
ind i den moderne bolig og tager ikke opmærksomheden 
fra indretningen. De akustiske egenskaber sikrer, at lyden 
absorberes, så man kan være sammen med familie og 
venner uden at skulle tale højere og højere.

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™

Er du ked af akustikken i dit hjem, og er det 
ikke en mulighed med et helt nyt loft? Rockfon 
Eclipse en effektiv akustikløsning - der ikke går 
på kompromis med indretningen.



Opnå den bedste akustik
Nedenfor ses vores anbefaling af antal Rockfon Eclipse 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

30 5 14

50 8 23

Aeq 
(m2/enhed) A1

Op til 
100 % RH

Fuldt ud 
genanvendeligt 
stenuld

Støvsugning 
Fugtig klud
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Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

87 % lysrefleksion 
(bagside: 79 %) 
>99 % lysdiffusion

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Kvadrat 1160 
enkelt flåde* 

(konstruktionshøjde 
13 mm)

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Kvadrat 1160 
enkelt flåde* 

(konstruktionshøjde 
500 mm)

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

Kvadrat 1160, fem 
flåder, 300 mm afstand 

(konstruktionshøjde 
500 mm)

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

Ækvivalent 
absorptionsareal

Aeq (m
2/enhed) 2+9+17+17+16+165+11+20+25+27+275+11+18+23+25+256,0
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Hvornår kan Rockfon Eclipse anvendes
Disse akustikøer kan monteres på følgende underlag

• Gips
• Trælisteloft
• Alle flader, hvor der er mulighed for at skrue wire fast

Rockfon Eclipse kan monteres i wires eller med tæt-på-beslag. 
Se vores anbefaling af installationsmetode på hjemmesiden 
www.rockfon.dk/anvendelsesomrader/privatboliger/

Uendelige designmuligheder – kun fantasien sætter grænser
Nogle vælger som det ses på billederne her at sætte i hele loftet, 

andre montere kun i de felter hvor der er et særlig behov for 

akustikforbedring. Kun din fantasi sætter grænser.

Absorptionsværdier*


