· BULLERSKYDD
· DAMMSKYDD
· INSYNSSKYDD
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✓

Ett bullerskydd för byggnadsstängsel. Medelvärde på bullerreduktion
21,2 dB. Maximal bullerreduktion: 46,7 dB. Testad på SP Sveriges Tekniska 		
Forskningsinstitut.

✓

Ett dammskydd för byggnadsstängsel. Förhindrar/motverkar att 			
damm från byggarbetsplatser sprids ut i gatumiljön.

✓

Ett insynsskydd för byggnadsstängsel. Ett bra insynsskydd minskar 		
attraktionskraften för inbrottsförsök.

Hög kvalitet

dFence™ är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. dFence™ är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande
ytan är skyddad mot fukt och väta. Med dFence™ förmåga att motstå mekanisk
påfrestning kommer den vara till ert förfogande år efter år.
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Buller-, damm-, och insynsskydd till byggnadsstängsel

Buller från byggarbetsplatser kan ofta vara högt och påverkar inte bara de
som arbetar. Bullret stör även omgivningen.
dFence™ är en bullerdämpande lösning som har utvecklats för att monteras
på byggnadsstängsel runt arbetsplatser som genererar buller vid exempelvis
nybyggnation, renovering, vägarbeten eller demolering. dFence™ fästes i
byggnadsstängslet med buntband. dFence™ fungerar då också som dammskydd/insynsskydd samt håller obehöriga utanför arbetsplatsen. Så som alla
bullerdämpande lösningar från dBarrier® är dFence™ brandtestat och är
flamskyddat (FS).
dFence™ förvaras smidigt genom att vikas ihop, antingen på avsedd plats
eller i våra anpassade transport-/förvaringslådor.
dFence™ kan beställas i ett flertal storlekar och vi erbjuder även möjligheten
att trycka er företagslogga eller annat budskap på dFence™.

FAKTA & STORLEKAR
Bullerabsorption:		

Klass D, enligt ISO 354 & ISO 11654

Bullerreduktion:		
Värmekonduktivitet:

Medel: 21,2dB, max: 46,7dB enligt ISO 140-3
1,11 m2 K/W. enligt EN12667 & EN823

Vikt:

ca 5,3 kg/m2 (beroende på storlek)

		

Temperaturbeständighet:

-30°C / 70°C

Brandklassning:		

Flame Retardant EN ISO-11925-2

Art. nr.

Benämning 			

Storlek		

Färg

71560

dFence FS* Ö* RF*			

L 1,40 x H 2,0 m

Grå

71565

dFence FS* Ö* RF*			

L 1,75 x H 2,0 m

Grå

71570

dFence FS* Ö* RF*			

L 2,20 x H 2,0 m

Grå

71573

dFence FS* Ö* RF*			

L 2,40 x H 2,0 m

Grå

71577

dFence FS* Ö* RF*			

L 3,50 x H 2,0 m

Grå

75000-F

dFence FS* Ö* RF* MTO*		

V*		

V*

71575

dFence Overlap FS* E* RF*		

L 0,40 x H 2,0 m

Grå

75000-O

dFence Overlap FS* Ö* RF* MTO*

V*		

V*

*FS=Flamskyddat, Ö=Öljett, RF=Rostfritt stål, V=Valfri, MTO=Mot order
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