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Todas as cores  Wood  Beige  Brown

Home / Produtos / Revestimentos Acústicos / Q  Sarlon Tra�c 19 dB / Sarlon Tra�c Chêne
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SARLON TRAFIC 
CHÊNE
Sarlon Tra�c Chêne, revestimento acústico apresenta uma gama de 10
tons naturais de madeira que dão um toque especial a qualquer
espaço. Redução do impacto sonoro até 19dB.

438413/338413 chêne brut

Espessura 3,4 mm / 3,25 mm

Espessura da camada de desgaste 0,67 mm / 0,6 mm

Comprimento / Largura 25 m x 200 cm

NCS S 4005-Y20R

Lrv 32%

  

  

Produtos

Sarlon Tra�c Chêne

 

Escolher �ltros 0 

Filtro de cor 0 

Lrv 0 

 0% - 20% (4)
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 40% - 60% (1)
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438413/338413
chêne brut

 

438483/338483
chêne scandinave

 

438494/338494
chêne noisette

 

438484/338484
chêne canadien

 

438479/338479
chêne charbonneux

 

438489/338489
chêne noir

438410/338410
chêne cérusé

 

438421/338421
chêne polaire

 

438412/338412
chêne argenté

 

438432/338432
chêne cendré

Características Técnicas

Características Técnicas

Descarregue aqui 

Para descarregar outros documentos 

Instalação & Manutenção

FICHA TÉCNICA SARLONp

DOWNLOAD CENTER S

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15405/Fobo_Sarlon_Acoustic_vinyl_techn.specs.pdf
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Instalação & Manutenção
a limpeza e manutenção de Sarlon são de execução simples graças ao
acabamento de superfície PUR. 

Descarregue aqui  

Descarregue aqui 

Baixe o volume

Baixe o volume
Nas escolas, ter um produto com um desempenho acústico adequado
cria uma atmosfera de calma (mesmo que nos corredores estejam
crianças a correr) bené�ca para a aprendizagem. Em escritórios, reduz
o stress e a agressividade. Em hospitais e lares geriátricos um ambiente
calmo e silencioso propicia a recuperação dos pacientes, mesmo que
haja passagem constante e ruidosa do pessoal medico. A melhor
maneira de reduzir o ruído é na sua fonte. Por isso, os revestimentos
acústicos desempenham um papel crucial na redução de ruído nos
edifícios. 

A Forbo Flooring é um especialista em revestimentos acústicos. Temos
mais de 30 de experiência e um conhecimento muito especí�co desta
actividade que nos permite apresentar vinílicos acústicos adequados
às mais variadas aplicações.

Brochura

SARLON LIMPEZA E MANUTENÇÃOp

SARLON INDICAÇÕES DE INSTALAÇÃOp

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/27356/Forbo_Floorcare_instruction_Sarlon_IS-EN.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/29831/Forbo_Sarlon_Installation_Guidance_Note_181215.pdf
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Brochura
Para ler a revista clique aqui

Para descarregar o documento, clique no link abaixo.

Redução do impacto sonoro

SARLON ACOUSTIC VINYL BROCHUREp

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15307/Forbo_Sarlon_acoustic_vinyl_brochure_EN.pdf
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Redução do impacto sonoro
Redução do Impacto sonoro

Como é que funciona?

O som é gerado em quase todas as actividades do dia-a-dia. O impacto
sonoro é gerado pelo tráfego em contacto com a superfície do chão.
Por isso, essa é a principal área onde o revestimento in�uencia o
desempenho acústico. 

O impacto sonoro provocado no chão de um local é transmitido
através do pavimento até o piso inferior. De forma a medir a redução
do impacto sonoro de um revestimento de chão, é emitido num
espaço o impacto, usando uma máquina marteladora diretamente
sobre o pavimento em concreto e o nível de som (S1) é recolhido no
piso diretamente inferior (local de receção do som). Posteriormente, o
revestimento de chão é colocado sobre o concreto e o mesmo impacto
sonoro é provocado sobre o revestimento de chão, obtendo-se assim o
novo nível de som (S2). A redução do impacto sonoro segundo a
norma (EN ISO 717-2) é a diferença entre os dois níveis sonoros
recolhidos. 

O impacto sonoro dos revestimentos acústicos Forbo (linoleum e
vinílicos) vão dos 14 até aos 19dB. 

Códigos LRV & NCS
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CódigosLRV & NCS
Faça aqui o download dos códigos NCS e LRV

LRV
Em arquitetura, o Valor de Re�exão da Luz (LRV) traduz-se na
percentagem de luz visível e utilizável que é re�etida por uma
superfície quando iluminada por uma fonte de luz. O LRV pode ser um
fator decisivo aquando da escolha da cor para um espaço / ambiente.
O valor aproximado do LRV de uma cor indica a quantidade de luz
visível que uma cor re�ete. A cor preto tem um LRV de 0% e absorve
toda a luz. O branco tem um LRV de 100% e mantém o espaço
luminosos e fresco. Este valor também está diretamente relacionado
com o uso de iluminação: as cores claras necessitam de menos
iluminação, o que está diretamente relacionado com uma poupança
de energia e do ambiente. Todos os produtos Forbo têm um Valor de
re�exão da luz que acompanham os catálogos de cada produto.

NCS

O código de cor NCS descreve a composição da cor de cada material
com códigos numéricos como por exemplo NCS S 1080-Y70R.é
possível descrever a composição de cada cor, pormenorizadamente. O
NCS tem 1950 cores de�nidas e padronizadas por cada 10 partes de
cor que representam as variações dessa cor. Cada amostra de notação
de cor é visualmente idêntica a outra amostra de cor da mesma
notação, quer se trate de uma cor padronizada NCS ou de uma cor de
entre as 1950 cores padrão. 
Os Valores de re�exão da Luz (LRV) e os códigos NCS estão disponíveis
para todos os items desta coleção

Redução do som e resistência às marcas

SARLON LRV & NCSp

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15376/Forbo_Sarlon_Acoustic_vinyl_LRV_NCS_2015%20v2_deff.pdf
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Redução do som e resistência às
marcas
A Forbo é especialista em questões de revestimentos acústicos. Há 2
tipos diferentes de som que podem ter impacto no seu ambiente
doméstico e no ambiente de trabalho: a redução do impacto sonoro
entre pisos e a redução do impacto sonoro dentro do próprio
espaço. 

Redução do impacto sonoro no próprio espaço 
a redução do impacto sonoro no próprio espaço está relacionada com
o impacto sonoro dentro do espaço. A norma NF-S31-074 classi�ca
todos os revestimentos em diversas categorias. Todos os revestimentos
Sarlon têm classi�cação A.

Redução do impacto sonoro 
A redução do impacto sonoro está relacionada com o som transmitido
entre pisos. A Forbo está à frente nesta área com a coleção de
revestimentos acústicos Sarlon. EN ISO 717-2 é a norma que regula as
medições de redução do impacto sonoro entre pisos. O Sarlon tem
reduções de impacto sonoro de 15 e 19dB. 

Resistência às marcas 
Floors need to be strong to remain beautiful and indentation under
pressure can be a major issue. Resistance to this needs to be
maintained over time and at peak pressures. Residual indentation
resistance is a key property for any �ooring and Forbo Sarlon is offering
you the best in class performance.

Sarlon 19dB
Our Sarlon 19dB �oors are offering you the best possible acoustic
properties for any project, at a residual indentation that is the best in
the industry for this type of �oor covering. 

Sarlon 15dB
When the requirements are tough, rollability is key and heavy loads
will occupy the �oor: Sarlon 15dB will give you the best possible
solution in acoustic �oor covering with very good residual indentation
resistance. 

Circumstances will dictate what works best for your project, but Forbo
can guarantee you get the best solution there is in an acoustic �oors.

Características técnicas
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Características técnicas

Descarregue aqui 

Outros documentos 

Limpeza & instalação

Limpeza & instalação
Sarlon tem limpeza e manutenção muito simples graças à camada de
superfície PUR. 

Descarregue aqui 

 

Descarregue aqui 

FICHA TÉCNICAp

DOWNLOAD CENTER S

SARLON INSTRUÇÕES LIMPEZA E MANUTENÇÃOp

SARLON INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO)p

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15405/Fobo_Sarlon_Acoustic_vinyl_techn.specs.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/27356/Forbo_Floorcare_instruction_Sarlon_IS-EN.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/29831/Forbo_Sarlon_Installation_Guidance_Note_181215.pdf

