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TÜV Italia certi ed that Celenit panels contain a minimum percentage
of pre - consumer recycled content, equivalent to 15% by weight
(certi cate no. TUVIT - LMR - 0004)
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LJUDABSORPTION

Vi vistas dagligen i rum där dålig ljudkvalitet skapar problem som
med tiden leder till obehagliga förhållanden eller till och med gör
utrymmet oanvändbart.
De vanligaste situationerna då vi upplever dessa problem är t.ex. en högljudd restaurang där det är nästan
omöjligt att samtala med normal röstvolym; en väntsal
eller ett allmänt utrymme där information eller kommunikation är obegriplig; ett konferensrum eller en skolsal
där talaren anstränger rösten och åhörarna har svårt att
uppfatta talet; buller eller avsaknad av integritet i
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kontor och kraftig efterklang i gymnastiksalar och
utställningslokaler. Att tillhandahålla erforderlig akustisk komfort är av avgörande betydelse i samtliga dessa
exempel. Vid bedömning av användarnas verkliga
behov kan önskat resultat enkelt uppnås med lämpliga
material och ljuddämpande system.
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EFTERKLANGSTID

Ljudabsorptionen i ett rum kan bedömas med utgångspunkt från ytornas akustiska egenskaper eller genom
att mäta efterklangstiden (T60). Denna parameter
definieras som tiden för ljudtrycksnivån att falla 60 dB
sedan ljudkällan stängts av. Efterklangstiden är enligt
Sabines formel avhängig volymen och rummets totala
ljudabsorption:

T60 =0,161
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Ett rums efterklangstid anses fortfarande vara en nyckelindikering på ett rums akustiska utformning. Det är
dock inte nödvändigt att entydigt definiera alla akustiska karakteristika och egenskaper.

FÖRDELAR MED CELENIT

LJUDABSORPTION
Bikakestrukturen i Celenitpanelerna skapar optimalt
specifikt motstånd för luftflödet och viskös friktion för
ljudvågorna som passerar genom panelen. Detta är
resultatet av mikroporositeten och träullens elasticitet
samt av mikroporositeten som skapas av mellanrummen mellan Portlandcement och träfyllnaden. Dessutom ger materialets höga dämpningskarakteristik i
kombination med panelernas styvhet avsevärd absorptionseffektivitet även för lågfrekventa ljud.
TERMISK ISOLERING
Träts naturligt låga ledningsförmåga i kombination
med den i panelerna bundna luftens isolerande
förmåga skapar de utomordentliga isoleringsegenskaperna i Celenit. Till detta ska läggas materialets
avsevärda termiska tröghet vilket gör att undertaket
fungerar som ett termiskt balanshjul.
REAKTION VID BRANDPÅVERKAN
Celenit klassificeras som en produkt i euroklass B-s1,
d0 (EN13501-1). I händelse av brand antänds det inte,
droppar inte, alstrar inte ångor eller toxiska gaser och
sprider inte elden.
FUKTREGLERING
Celenitpaneler fungerar som hygrometriska regulatorer. De absorberar fukt och frigör den utan att
deformeras när normala förhållanden återställts.
Användning av Celenitpaneler i undertak och på
väggar gör miljön hälsosammare och torrare vilket
bidrar till ökad komfort.
OBEGRÄNSAD LIVSLÄNGD
Vid restaurering av byggnader från tidigt 1930-tal
påträffades paneler av träfiber och cement som var i
perfekt skick varför det inte ansågs nödvändigt att byta
dem. Det faktum att träullen är mättad med mineraliserande och brandtåliga ämnen tillsammans med silikatet i cementen, skyddar trät från biologisk, kemisk och
meteorologisk påverkan. Detta har nu bekräftats med
experiment som utförts av universitetet i Padua.

MOTSTÅND MOT CHOCKER OCH DYNAMISKA
SLAG (SLAG FRÅN BOLLAR)
Kombinationen trä och cement som pressats samman
under tryck, bestämmer panelernas kompakthet och
styrka. Dessutom gör den dimensionella stabiliteten
(EN 13168) och obegränsade livslängd, Celenitpanelerna idealiska för användning i svåra miljöer såsom
simbassänger, gymnastiksalar, skolor och industribyggnader.
MÅNGSIDIGHET
Celenitpanelernas stora mångsidighet medger
konstruktion av ljudabsorberande tak, med eller utan
luftspalt, som är flexibla och enkelt anpassningsbara till
miljöer med svår geometri. Vidare kan paneler med
olika karakteristika kombineras i samma typ av struktur.
Celenitpaneler finns med olika kanttyper och i olika
färger.
NATURLIGT
Celenitpanelerna består av naturliga produkter: trä från
certifierat, hållbart skogsbruk (PEFC), mineralkomponenter, Portlandcement och kalciumkarbonat, som
anses vara återvinningsbart material eftersom det är en
biprodukt från bearbetning av marmor (TÜVcertifierad). Panelernas fysiska karakteristika, förmågan
att andas, frånvaron av elektrostatiska laddningar,
förmågan att ackumulera värme och reglera fuktighet,
skapar optimala boendeförhållanden.
CELENIT
Panelerna provades av det danska laboratoriet Eurofins
och befanns vara fria från kritiska substanser som
cancerframkallande, flyktiga organiska ämnen (TVOC),
formaldehyd och ammoniak. Lösningar som använder
Celenit säkerställer god luftkvalitet inomhus.
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PANELER
CELENIT NB
Celenit NB är en termiskt och akustiskt isolerande
panel som består av mineraliserad träull från gran,
bunden med vit Portlandcement.
Panelerna väljs när man vill ha högsta kvalitet och
utseende.
Träullslagret är 3 mm tjockt.
Celenit NB uppfyller kraven enligt UNI EN 13168 och
tillverkas av ett enligt UNI EN ISO 9001:2008-certifierat
företag.

Tekniska karakteristika

Tjocklek
Längd

Symbol

d
l

Celenit NB har certifierats av ANAN-ICEA för ekobiokompatibla material och tillverkningsprocess. Det
använda träet kommer från hållbart odlade skogar
(PEFC spårbarhetscertifiering). TÜV Italia har certifierat
att 15 % av panelen består av återvunnet material.

Beskrivning – Data

Enhet

15

25

35

50

2400

2400
2000
1200
600

2400

600

2400
2000
1200
600

1200

2000

Standard

mm

-

mm

-

1200

Bredd

b

mm

-

Ytmassa

-

8

11.5

14

18

kg/m2

-

RD

0.20

0.35

0.50

0.75

m K/W

UNI EN 13168

kPa

UNI EN 826

Deklarerat termiskt motstånd
Tryckhållfasthet vid 10 %
deformering
Ångdiffusionsmotståndsfaktor

10

600

200

150

µ

5

2

UNI EN 12086

-

Euroklass B-s1, d0

-

Δd

±1

mm

UNI EN 823

Breddtolerans

Δb

±1

mm

UNI EN 822

Fyrkantighet

Sb

2

mm/m

UNI EN 824

Specifik värme

cp

1.81

kJ/kgK

-

Reaktion vid brandpåverkan
Tjocklekstolerans
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UNI EN 13501-1

PANELER
CELENIT AB
Celenit AB är en termiskt och akustiskt isolerande
panel bestående av mineraliserad träull från gran,
bunden med vit Portlandcement.
Panelerna används för att säkerställa högsta kvalitet
och utseende.
Träullslagret är 2 mm tjockt.
Celenit AB uppfyller kraven enligt UNI EN 13168 och
tillverkas av ett enligt UNI EN ISO 9001:2008 certifierat
företag.

Tekniska karakteristika

Tjocklek
Längd

Symbol

d
l

Celenit AB har certifierats av ANAN-ICEA för ekobiokompatibla material och tillverkningsprocess. Det
använda träet kommer från hållbart odlade skogar
(PEFC spårbarhetscertifiering).
TÜV Italia har certifierat att 15 % av panelen består av
återvunnet material.

Beskrivning – Data

Enhet

15

25

35

50

2400

2400
2000
1200
600

2400

600

2400
2000
1200
600

1200

2000

Standard

mm

-

mm

-

1200

Bredd

b

mm

-

Ytmassa

-

8.5

12

15

21

kg/m2

-

RD

0.20

0.35

0.50

0.70

m K/W

UNI EN 13168

kPa

UNI EN 826

Deklarerad termiskt motstånd
Tryckhållfasthet vid 10 %
deformering

10

600

200

2

Ångdiffusionsmotståndsfaktor

µ

5

-

UNI EN 12086

Reaktion vid brandpåverkan

-

Euroklass B-s1, d0

-

UNI EN 13501-1

Tjocklekstolerans

Δd

±1

-

UNI EN 823

Breddtolerans

Δb

±1

mm

UNI EN 822

Fyrkantighet

Sb

2

mm/m

UNI EN 824

Specifik värme

cp

1.81

kJ/kgK

-
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PANELER
CELENIT ABE
Celenit ABE är en termiskt och akustiskt isolerande
panel bestående av extra tunn mineraliserad träull från
gran, bunden med vit Portlandcement.
Panelerna används för att säkerställa högsta kvalitet
och utseende.
Träullslagret är 1 mm tjockt.
Celenit ABE uppfyller kraven enligt UNI EN 13168 och
tillverkas av ett enligt UNI EN ISO 9001:2008 certifierat
företag.

Tekniska karakteristika

Tjocklek
Längd

Symbol

d
l

Celenit ABE har certifierats av ANAN-ICEA för ekobiokompatibla material och tillverkningsprocess. Det
använda träet kommer från hållbart odlade skogar
(PEFC spårbarhetscertifiering).
TÜV Italia har certifierat att 15 % av panelen består av
återvunnet material.

Beskrivning – Data

Enhet

Standard

15

25

35

mm

-

2400

2400
2000
1200
600

2400
2000
1200
600

mm

-

1200
600

Bredd

b

mm

-

Ytmassa

-

9

13

16

kg/m2

-

RD

0.20

0.30

0.45

m K/W

UNI EN 13168

300

kPa

UNI EN 826

µ

5

-

UNI EN 12086
UNI EN 13501-1

Deklarerad termiskt motstånd
Tryckhållfasthet vid 10 %
deformering
Ångdiffusionsmotståndsfaktor
Reaktion vid brandpåverkan

10

600

2

-

Euroklass B-s1, d0

-

Δd

±1

mm

UNI EN 823

Breddtolerans

Δb

±1

mm

UNI EN 822

Fyrkantighet

Sb

2

mm/m

UNI EN 824

Specifik värme

cp

1.81

kJ/kgK

-

Tjocklekstolerans
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FÄRGER
ÖVERSIKT STANDARDFÄRGER

Andra färger är tillgängliga på begäran

White
Cod. S05/15

Light Ochre
Cod. S08/15

Light Pink
Cod. S10/15

Cream
Cod. S13/15

Light Yellow
Cod. S12/14

Medium Yellow
Cod. S06/14

Yellow Ochre
Cod. S07/15

Dark Yellow
Cod. S09/14

Orange
Cod. S04/14

Red Code
Cod. S03/14

Medium Pink
Cod. S09/15

Dark Pink
Cod. S11/15

Fuchsia
Cod. S03/15

Purple
Cod. S05/14

Light Green
Cod. S02/14

Dark Green
Cod. S01/14

Sky Blue
Cod. S06/15

Light Azure
Cod. S15/15

Azure
Cod. S01/15

Dark Azure
Cod. S14/15

Sea Blue
Cod. S02/15

Light Brown
Cod. S11/14

Dark Brown
Cod. S07/14

Light Grey
Cod. S12/15

Medium Grey
Cod. S16/15

Anthracite Grey
Cod. S10/14

Black
Cod. S08/14

ÖVERSIKT NATURLIGA FÄRGER
Celenit isoleringspaneler färgade med organiskt kiselsilikat, certifierat som naturligt av Natureplus ®.

White
Cod. B30093

Yellow
Cod. B30017

Sienna
Cod. B30016

Pink
Cod. B30015

Light Blue
Cod. B30009

Azure
Cod. B30008

Light Grey
Cod. B30007

Grey
Cod. B30006

Nidian Red
Cod. B30014

Light Green
Cod. B30012

Green
Cod. B30011

No.0602-0411-35-1

ÖVERSIKT FOTOKATALYTISKA FÄRGER
Till följd av den fotokatalytiska processen kan Celenitpaneler som färgats med fotokatalytiska färger avlägsna
föroreningar såsom cigarettrök, ohälsosamma utsläpp i hus och från möbler och mattor, fett, bakterier och
svampsporer.

White
Cod. F43081

Yellow
Cod. F28350

Gold
Cod. F29012

Maroon
Cod. F28357

Olive
Cod. F28352

Light Blue
Cod. F28366

Ultramarine
Cod. F28345

Anthracite Grey
Cod. F28355

Red
Cod. F28351

Light Green
Cod. F29013

Green
Cod. F28353

Även om de är mycket lika det verkliga utseendet är de här visade färgerna endast indikationer.
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KANTER
KANTER FÖR UNDERTAK
Tjocklek
Kod

D

Beskrivning

Figur

15

25

35

50

Profil

Raka kanter för
direktmontering

Avstånd mellan
strukturer

Panelstorlek

400

2400x600 - 2000x600

500

1200x600 - 600x600

SC

Fasade kanter på kortsidorna

SL

Fasade kanter på långsidorna

S4

Fasade kanter på 4 sidor

DT

Raka kanter för installation
på T-profil

24-35*

RD

Försänkta kanter på
4 sidor med synlig profil

24-35*

RS

Försänkta fasade kanter
på 4 sidor med T-profil

24-35*

PM

Fasade kanter på 4 sidor
med dold T-profil
(demonterbar)

35

600

2395x595 - 1995x595
1195x595 - 595x595

600

1200x600 - 600x600
PS

Fasade kanter på 4 sidor
med dold T-profil

35

LL

Fasade kanter på 4 sidor för
direktmontering med skarvbleck

35

2400x600 - 2000x600
1200x600 - 600x600

600

*Endast för 50 mm:s tjocklek

KANTER FÖR VÄGGBEKLÄDNAD
Tjocklek
Kod

D

Beskrivning

Diagram

25

35

50

Panelstorlek

Raka kanter
2400x600 - 2000x600

SC

Fasade kanter på kortsidorna

SL

Fasade kanter på långsidorna

S4

Fasade kanter på 4 sidor

12

1200x600 - 600x600

Avstånd mellan profiler

400
500
600

TILLÄMPNINGAR
Direktmonterade UNDERTAK

Celenitpaneler på betongplatta

Betonghåldäck, täckt med Celenitpaneler
fästa på träläkt

Betonghåldäck, täckt med Celenitpaneler

INDUSTRIELLA UNDERTAK

Akustisk och termisk isolering av förfabricerade betongtak

Akustisk och termisk isolering av metalltak

HÄNGANDE UNDERTAK

Paneler monterade på metallhattprofiler

Paneler monterade på T-profiler (kant DT)

Paneler med försänkta kanter monterade på T-profiler
(kant RD)

Paneler monterade på T-profiler (kant DT) med en
ovanliggande mineralullplatta

Paneler med fasade kanter monterade med dolda
T-profiler (kant PS)

Demonterbara paneler med fasade kanter monterade med
dolda T-profiler (kant PM)
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FÖRVARING OCH
HANTERING AV
PANELER

Panelerna ska transporteras och förvaras på plant
underlag på ren och torr plats, skyddade från fukt.
Pallar ska hanteras försiktigt på arbetsplatsen. Slag på
emballagets hörnor kan skada panelerna.
Celenitpanelerna är dimensionellt stabila (UNI EN
13168). De ska dock installeras först när platsen är torr,
dvs. när alla aktiviteter som alstrar fukt i rummet
(rengöring, golvläggning) är avslutade och när dörrar
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och fönster har installerats och stängts. Det är viktigt
att förvara Celenitpanelerna i rummet så att de anpassar sig till rumstemperaturen och fuktigheten. Det är
också viktigt att skydda dem från hög fuktighet, värme
och damm.
Vid förvaring utomhus ska panelerna placeras markfritt
och täckas med presenning. Panelerna bör endast
förvaras utomhus under kortare tid.

INSTALLATION

Vid installation av paneler storlek 60 × 60 cm är det viktigt att träfibrerna är parallella och ligger i samma riktning
för att säkerställa enhetligt utseende på undertaket.
Samtliga metallprofiler med infästningar ska vara av lämplig typ och ha hög mekanisk hållfasthet för att kunna
bära undertakets vikt inklusive ovanliggande isolering.
Celenitpanelerna kan levereras i olika färger för att matcha existerande färgschema.
Den naturliga elfenbensfärgen är tydlig på ofärgade paneler. Eftersom färgerna är naturliga kan mindre
variationer i nyansen förekomma. Skillnaderna avtar dock med tiden.

UNDERTAK MED SYNLIG T-PROFIL
Börja bygga taket genom att markera läget för
profilen längs ytterkanterna. Markera därefter
takhöjden på väggarna, och markera de parallella
linjerna för den primära strukturen i taket på 60 cm
inbördes avstånd.
Fäst den L-formade profilen längs markeringen på
väggarna, och fäst hängarna längs linjerna i taket på ett
inbördes avstånd av högst 90 cm.
Fäst den primära strukturen direkt på pendlarna och
justera den till samma höjd som skenan längs omkretsen.
Installera de tvärgående profilerna på slitsarna i den
primära strukturen på variabla avstånd enligt

panelernas storlekar, till exempel: 60 cm avstånd för
paneler 59,5 × 59,5 cm, och 120 cm avstånd för paneler
119,5 × 59,5 cm.
Montera panelerna försiktigt genom att föra in dem i
strukturen så att de låser ordentligt på plats. Panelerna
ska installeras i ett rutmönster med jämnt fördelad vikt
för att undvika rörelser och deformering av strukturen
vid monteringen.
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UNDERTAK MED DOLD T-PROFIL
De inledande arbetet med markering, infästning och
uppsättning av pendlarna är samma som beskrivs för
den synliga strukturen.
Vid ej demonterbara tak (Fig. 1): fäst panelen noga på
strukturen så att profilen passar väl in i slitsarna på
panelen.
Placera 60 centimeters distansprofilen nära pendlarna
på primärprofilens baksida för att hindra rörelse vid
installation av panelerna. På så sätt får hela strukturen
stöd.

FIGUR 1
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Vid demonterbara tak (Fig. 2): vi rekommenderar att
man placerar några 60 centimeters distansprofiler nära
pendlarna på den primärprofilens baksida. Fäst
panelen i profilen, först genom att stöda sidan med
slitsen och därefter sakta föra ner panelens sida med
den försänkta kanten tills den låser väl på plats.
Fäst panelerna en åt gången så att de ligger direkt
mot varandra. För bästa utseende rekommenderar vi
att panelerna läggs med förskjutna skarvar.

FIGUR 2
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DIREKTMONTERAT UNDERTAK PÅ BÄRVERK
Den dubbla ramen består av en primärram, dvs. en
U-format skena med snäppfästen för anslutning till den
sekundära ramen. Den kan placeras direkt mot stödet
eller sänkas med hängare.
Börja takbygget genom att markera placeringen av
väggprofilen längs ytterkanterna. Markera därefter
takhöjden på väggarna och placera de U-formade
skenorna under markeringen.
Markera de parallella linjerna för primärprofilen på
taket på 80 cm inbördes avstånd.
Vid hängande undertak ska pendlarna placeras längs
linjemarkeringarna på ett inbördes avstånd av högst 90
cm. Fäst den primärprofilen direkt på pendlarna och
justera den till samma höjd som skenan vid ytterkanterna. Vid upphängning i kontakt med stödet ska
profilen fästas direkt längs de markerade linjerna.

Fäst de sekundära C-formade profilerna på de
U-formade skenorna med 40 cm inbördes avstånd för
paneler 120 × 60 cm och 240 × 60 cm, och med 50 cm
inbördes avstånd för paneler 100 × 60 cm och 200 × 60
cm.

För bästa utseende rekommenderar vi att panelerna
läggs i förbandsmönster. Panelerna kan på begäran
levereras med olika kanttyper och i olika färger. Alternativt kan de sprutmålas på plats med tvättbar färg. Vi
rekommenderar användning av självborrande skruv i
samma färg som panelerna.

Dessa anvisningar är avsedda som information. De kan inte ersätta arkitekt- och strukturritningar och analyser
av byggnaderna där panelerna ska installeras. Byggandet ska göras på ett yrkesmässigt sätt av ett kompetent
företag. Eftersom NCS inte kan kontrollera hur installationen utförs kan vi inte heller ansvara för installationens slutliga utseende.
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Nordic Ceiling System Sweden AB
Rönningevägen 6
824 34 Hudiksvall
Tel. +46 650 100 10
E-post: info@ncs-ab.se
www.ncs-ab.se

