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Productbeschrijving en toepassingsgebieden

De akoestische BASWA Natural panelen bestaan louter uit natuurlijke en duurzame componenten. BASWA 
Natural bevat geen schadelijke ingrediënten en heeft een uitstekende ecologisch evenwicht. Met akoesti-
sche panelen gemaakt van natuurlijke vezels en voorzien van een openporige voorgestucte laag van gere-
cycleerd grasgranulaat combineert BASWA Natural duurzaamheid met een uitstekende geluidsabsorptie. 

De BASWA Natural panelen worden over hun volledige oppervlak verlijmd op een stabiele, gesloten onder-
grond (meestal wanden, massieve en verlaagde plafonds). Het verlijmen gebeurt met BASWA Fix C of 
BASWA Fix K, de panelen worden vervolgens aangedrukt en opgeschuurd. Tot slot worden de panelen 
naadloos gecoat met de minerale akoestische BASWA Phon afwerkingslagen.

Productgegevens
Materiaal  Een 6 mm dikke natuurvezelplaat met een in de fabriek aan-

gebrachte openporige, organisch gebonden voorgestucte laag 

gemaakt van gerecycleerd glasgranulaat.

Productreferentie a031

Formaat 60 x 80 cm (0.48 m2)

Dikte 36 mm

Dichtheid 102 kg/ m3

Waterdampdiffusieweerstand  2.02 µ 
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Levering

Leveringswijze EURO- paletten

Leveringsinformatie  Incorrect transport kan schade veroorzaken. De panelen moeten 
worden beschermd tegen mechanische invloeden en belasting

Voor meer informatie over de levering, gelieve contact op te nemen met BASWA acoustic AG, 
T +41 (0)41 914 02 22.

Montagerichtlijnen

Verwerking

1. Kam de lijmmortel (BASWA Fix C of BASWA Fix K) die op de desbetreffende ondergrond is afgestemd, 
over de gehele achterzijde van de panelen met een 3 mm of 6 mm getande spaan.

2.  Lijm de panelen trapsgewijs op de drager (minimaal 10 cm verlijming) en bekleedt het volledige 
oppervlak.

3. Duw de panelen zo samen dat ze elkaar helemaal raken. Controleer de verbindingen met de aangrenzende 
panelen en ga na of de panelen waterpas staan. 

4. Vul de voegen op met BASWA Fill en breng het aan op de profielaansluitingen etc. Laat alles volledig 
drogen. 

5. Schuur nu het oppervlak volledig vlak en verwijder stof. 
6. Werk het oppervlak vervolgens naadloos af met het akoestische BASWA Phon pleisterswerk.

Algemene informatie

BASWA Natural is niet geschikt voor vochtige ruimtes noch voor afgeschermde buitenruimtes!

Meer informatie over de veiligheid tijdens het transport, de opslag, de hantering en de verwijdering vindt u op 
de fiche met veiligheidsinstructies van BASWA (www.baswa.com).

Thermische geleidbaarheid 36 mm paneel : 0.041 W / m*K 

Verbruik per m2 2.083 panelen / m2 

Gewicht ong. 2.00 kg / 36 mm paneel

Stockage   De panelen moeten worden beschermd tegen temperaturen 

boven 40° Celsius, vocht en direct zonlicht.
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Disclaimer

De bovenstaande gegevens, met name de voorstellen voor toepassing en gebruik van onze producten, berus-
ten op onze kennis en ervaring in normale gevallen, ervan uitgaand dat de producten correct opgeslagen en 
toegepast zijn. Wegens de verschillen in materiaal en ondergrond en afwijkende werkomstandigheden kan er 
geen garantie over het eindresultaat of aansprakelijkheid, op welke juridische grond dan ook, noch uit deze 
aan wijzigingen, noch uit een mondeling advies afgeleid worden, tenzij ons opzet of grove nalatigheid kan 
worden verweten. Hierbij dient de gebruiker te bewijzen dat hij schriftelijk alle feiten die voor een correcte en 
nuttige beoordeling door BASWA vereist zijn, tijdig en volledig aan BASWA doorgegeven heeft. De gebruiker 
dient de producten op geschiktheid voor het geplande gebruiksdoel te controleren. Veranderingen van de 
productspecificaties blijven voorbehouden. Rechten van derden dienen in acht genomen te worden. verder 
gelden onze verkoop- en levervoorwaarden. De actueelste technische fiche, die bij ons opgevraagd kan wor-
den, is van kracht.


