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1- MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
2- TAŞIYICI KONS. / BEARING CONS.
3- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
4- BAF BASOTECT / BAF BASOTECT
5- BAF STRIP

 

 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF BASOTECT

BAF BASOTECT

BAF BASOTECT serisi ürünleri, melamin köpüğünden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. 
Ürünler, uluslararası geçerliliği olan üstün yangın dayanımına sahiptir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlığına göre 
değişmekle birlikte NRC % 10 - NRC %98 aralığındadır.

BAF BASOTECT series products, have different thickness and finising surfaces, are made of melamine foam. The products have 
the best fire resistance which is internationally recognized. The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the 
product, is between NRC %10-NRC %98.

BAF BASOTECT ürünleri, Class B s2 d0 yanmazlık sertifikası olan Tecsound bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı 
detaylarında da kullanılabilir. Ürün tüm bitiş yüzeylerine kolaylıkla uygulanabilir.Pahlı kesim bitiş alternatifi ile estetik 
görünüm elde edilmektedir.

BAF BASOTECT products, laminated with Tecsound barriers, that have the certificate of fireproofing Class B S2D0, can be used 
for sound insulation. It is easy to apply on every finishing surface. And it is quite esthetic with the chamfered cutted endings.


