SONIT,
AQUASON

Vzorník barev pro exteriér
Základem zvukoabsorpčních prvků SONIT a hydroventilačních sanačních obkladů AQUASON je vysoce
porézní materiál – velikostně tříděný křemenný písek
pojený epoxidovou kompozicí.
Akustické prvky SONIT se vyznačují vysokými
hodnotami činitele zvukové pohltivosti v širokém
kmitočtovém pásmu, širokou rozměrovou škálou,
nehořlavostí (třída A) a hygienickou nezávadností
(neobsahují minerální vlákna).
Hydroventilační sanační obklady AQUASON, určené
pro sanace vlhkých stěn, soklů a podezdívek, jsou
dokonale paropropustné a dosahují velmi nízkých
hodnot faktoru difuzního odporu.
Prvky určené pro exteriérové aplikace jsou vyráběny
z nebarveného písku. Lícová strana prvku je opatřena
barevnou ochrannou vrstvou vysoce odolné
a stálobarevné nátěrové hmoty.
V tomto vzorníku jsou uvedeny pouze základní
odstíny. Při větších objednávkách je firma SONING
Praha, a. s. připravena vyrobit a dodat oba typy
výrobků v libovolném barevném odstínu podle přání
zákazníka.

Color scale for exterior
Basis of soundabsorbing SONIT elements and hydroventilation redevelopment lining AQUASON is high
porous material – size screened silica sand bond using
epoxide composition.
Acoustics elements SONIT are characterized by high
sound absorption coefficient on wide frequency band,
wide dimensional scale, non-flammability (class "A")
and clean for ecology (without mineral fibres).
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Hydro-ventilation linings AQUASON, identified for
redevelopment of damp walls, pedestals and retaining
walls, are perfect steam-permeable and run to very
low value of diffusion resistance factor.
Elements determined for application in exteriors are
made from non-colored sand. The face of elements is
equipped by protection layer color – high resistant and
color-fast coating composition.
In this color scale you can find basic hues. SONING
Praha, a. s. is ready for produce and deliver arbitrary
color according to customer's requirement for both
types of the products in case of bigger order.
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