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NIDA Sonic este o placă din gips-carton alcătuită 
dintr-un miez de gips învelit în carton care prezintă 
perforaţii pe toată suprafaţa plăcii.
Spatele plăcii este protejat de un strat textil, de 
culoare albă sau neagră, cu rol de corecţie acustică.

Modelarea mediului acustic al încăperilor 

Un mediu acustic corect înseamnă conlucrarea 
fenomenelor de absorbţie şi de reflexie a sunetului. 
Acest lucru este deosebit de important pentru 
încăperile cu volum mare, cu cerinţe superioare în 
ceea ce priveşte confortul acustic: săli de concerte 
şi spectacole, aule universitare, săli de conferinţe.
Plăcile Nida Sonic reprezintă soluţia optimă pentru a 
asigura confortul acustic de care aveţi nevoie.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului – 
reducerea fenomenului de ecou

Caracteristicile de absorbţie a sunetului ale 
plăcilor NIDA Sonic se suprapun peste spectrul 
intensificării glasului omenesc în funcţie de 
frecvenţă. Aceasta înseamnă că plăcile amortizează 
perfect zgomotul făcut de vocea umană reducând 
totodată fenomenul de ecou – reflectarea sunetului. 

Nivelul de absorbţie al sunetului este diferit 
și depinde de gradul de perforare al plăcilor 
(diferiţi coeficienţi αw de absorbţie a sunetului), 
de dimensiunile plenumului  şi de caracteristicile 
materialului izolant utilizat.

INFORMAŢII GENERALE 

* plenum 10 cm + 4 cm vată minerală
** vată minerală (1200x600x200mm), plenum 25 cm (NRC 0,95)

gama de frecvențe a
nivelulului vocii umane
și cea mai bună absorbție
acustica a  plăcilor Nida Sonic
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Modele originale de perforaţii
Plăcile din gips-carton NIDA Sonic 
sunt disponibile într-o diversitate de 
forme și modalităţi de dispunere a 
perforaţiilor, acoperind astfel o gamă 
largă de preferinţe în funcţie de 
cerinţele acustice ale încăperii.
Posibilitatea de a vopsi plăcile precum 
şi cele două culori ale fondului 
perforaţiilor (materialul absorbant) 
creează premiza pentru obţinerea 
unui design deosebit.

Sistemele de pereţi, plafoane sau 
placări realizate cu NIDA Sonic se 
îmbină perfect cu elementele de 
arhitectură interioară.
După montaj rezultă o suprafaţă 
perfect dreaptă şi omogenă, fără 
îmbinări vizibile între plăci. Pe una din 
feţe plăcile pot fi legate de plafoane 
suspendate modulare. Efecte deosebit 
de atractive se obţin prin combinarea 
plăcilor perforate NIDA Sonic cu 
plăcile pline NIDAacustic, pentru un 
confort acustic și vizual.

Tehnologie standard de montaj
Tehnologia de montaj a plăcilor  
NIDA Sonic şi elementele componente 
ale sistemului sunt asemanatoare 
cu montajul plăcilor standard din 
gips-carton, asigurând astfel o soluţie 
economică şi uşor de aplicat.

Elementele standard de montaj, 
profilele metalice, accesoriile, pasta de 
îmbinare sau lipire NIDAsystem sunt 
recomandate pentru performanţe 
maxime ale sistemului.

Plăcile NIDA Sonic se utilizează pentru 
finisarea sistemelor de pereţi, plafoane 
sau placări, în clădiri cu destinaţie 
publică sau comercială, precum:
 şcoli – săli de clasă, săli de gimnastică, 

aule universitare, coridoare, săli de 
masă
 birouri – locuri cu încărcare sonoră 

ieşită din comun, de exemplu holuri, 
săli aşteptare, puncte servire clienţi
 centre de recreere, sportive şi de 

distracţie – cinematografe, săli de 
spectacole, stadioane, săli de teatru, 
săli de bowling, săli de tir, etc.
 hoteluri – recepţii, săli de conferinţă
 centre comerciale – pasaje, spaţii 

deschise, magazine 
 studiouri de înregistrare
 gări feroviare, autogări şi aeroporturi 

– zone de preluare pasageri, case de 
bilete, săli de aşteptare
 restaurante, discoteci, baruri – zone 

de servire a mesei 

Plăcile perforate NIDA Sonic corespund 
cerinţelor standardului EN 14190.

R...- perforaţii rotunde 
identice

R.../...- perforaţii rotunde 
diferite

C...- perforaţii pătrate

RN.../...- perforaţii rotunde 
neregulate

L.../...- perforaţii liniare

n0 - perforare pe întreaga suprafaţă a plăcii

n1 - perforare modulară – 1 câmp n8 - perforare modulară – 8 câmpuri

n2 - perforare modulară - 2 câmpuri

AVANTAJE SPECIFICE

Modele de perforatie

Tipuri de perforaţii
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NIDA Sonic R6 n0
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NIDA Sonic R6 n0

NIDA Sonic R6 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 6 mm 
dispuse pe toata suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de 
culoare albă.

Descriere:

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 18 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 6 mm

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1188 mm
Lungime 1998 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 6 mm
Interax perforaţii 18 mm
Procent de perforare* 8,7%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,50 (L) D  
(înălţime plenum 200 mm)

Greutate* 10,20 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Conductivitate termică 0,25 W/mK
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042450

y

y

x

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,18 0,46 0,80 0,68 0,35 0,22 0,40 (L,M) D 0,55 0,55

Simulare

20 mm 0,29 0,70 0,99 0,71 0,43 0,25 0,45 (L,M) D 0,70 0,70
40 mm 0,37 0,76 0,97 0,71 0,43 0,24 0,45 (L,M) D 0,70 0,70

400 mm
- 0,65 0,80 0,57 0,54 0,40 0,25 0,4 (L) D 0,55 0,55

20 mm 0,63 0,76 0,65 0,67 0,48 0,25 0,40 (L) D 0,65 0,65
40 mm 0,59 0,75 0,69 0,70 0,44 0,28 0,45 (L,M) D 0,65 0,65

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Plăcile NIDA Sonic R6 n0 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) şi 
pot fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat de 

zgomot, de exemplu holuri, săli de 
așteptare, puncte de servire a clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: săli de 
cinema, săli de spectacol, stadioane, 
săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;

▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, case 
de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone de 
servire a mesei, modelarea acusticii în 
exterior.

Domenii de utilizare:
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NIDA Sonic R8 n0
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NIDA Sonic R8 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 8 mm 
dispuse pe toată suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de 
culoare albă.

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 18 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 8 mm

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,24 0,47 0,76 0,84 0,51 0,43 0,60 C 0,65 0,65

Simulare

20 mm 0,21 0,57 1,05 0,92 0,58 0,42 0,60 (M) C 0,75 0,75
40 mm 0,30 0,74 1,03 0,91 0,57 0,41 0,65 (L,M) C 0,80 0,80

400 mm
- 0,61 0,80 0,62 0,64 0,57 0,47 0,60 (L) C 0,65 0,65

20 mm 0,58 0,85 0,69 0,82 0,69 0,42 0,65 (L) C 0,75 0,75
40 mm 0,62 0,82 0,78 0,88 0,67 0,44 0,65 (L,M) C 0,75 0,75

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R8 n0 12,5 mm au rol 
de corecţie acustică (absorbţie) şi pot 
fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: săli de 
cinema, săli de spectacol, stadioane, 
săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, case 
de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone de 
servire a mesei, modelarea acusticii în 
exterior.

Domenii de utilizare:

y

xy

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1188 mm
Lungime 1998 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 8 mm
Interax perforaţii 18 mm
Procent de perforare* 15,5%

Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,60 (L) C (înălţime 
plenum 200 mm)

Greutate* 9,40 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042464

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R8 n0
Descriere:
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NIDA Sonic R10 n0
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NIDA Sonic R10 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 10 mm 
dispuse pe toată suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de 
culoare albă.

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1196 mm
Lungime 2001 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 10 mm
Interax perforaţii 23 mm
Procent de perforare* 14,8%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,60 (L) C (înălţime 
plenum: 200mm)

Greutate* 9,50 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042456

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,12 0,35 0,78 0,75 0,39 0,30 0,45 (M) D 0,55 0,55

Simulare

20 mm 0,24 0,61 1,05 0,88 0,59 0,39 0,60 (M) C 0,75 0,80
40 mm 0,39 0,71 1,05 0,90 0,56 0,39 0,60 (L,M) C 0,80 0,80

400 mm
- 0,62 0,82 0,55 0,57 0,47 035 0,50 (L) D 0,60 0,60

20 mm 0,61 0,84 0,73 0,82 0,65 0,44 0,65 (L) C 0,75 0,75
40 mm 0,67 0,88 0,77 0,85 0,64 0,41 0,65 (L) C 0,75 0,80

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R10 n0 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) şi 
pot fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat de 

zgomot, de exemplu holuri, săli de 
așteptare, puncte de servire a clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: săli de 
cinema, săli de spectacol, stadioane, 
săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;

▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, case 
de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone de 
servire a mesei, modelarea acusticii în 
exterior.

Domenii de utilizare:

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 23 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 10 mm

y

y x

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R10 n0
Descriere:
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NIDA Sonic R12 n0
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NIDA Sonic R12 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 12 mm 
dispuse pe toată suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de 
culoare albă.

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 25 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 12 mm

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2000 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 12 mm
Interax perforaţii 25 mm
Procent de perforare* 18,1%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,55 (LM) D (înălţime 
plenum: 200mm)

Greutate* 9,1 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042458

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Placa NIDA Sonic R12 n0 12,5 mm are 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi poate fi folosită pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de 

gimnastică, aule, coridoare și săli de 
mese;

▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;

▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

y

y x

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,12 0,35 0,78 0,75 0,39 0,30 0,45 (M) D 0,55 0,55

Simulare

20 mm 0,24 0,61 1,05 0,88 0,59 0,39 0,60 (M) C 0,75 0,80
40 mm 0,39 0,71 1,05 0,90 0,56 0,39 0,60 (L,M) C 0,80 0,80

400 mm
- 0,62 0,82 0,55 0,57 0,47 035 0,50 (L) D 0,60 0,60

20 mm 0,61 0,84 0,73 0,82 0,65 0,44 0,65 (L) C 0,75 0,75
40 mm 0,67 0,88 0,77 0,85 0,64 0,41 0,65 (L) C 0,75 0,80

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Dispunerea 
perforaţiilor

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R12 n0
Descriere:
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NIDA Sonic R15 n0
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NIDA Sonic R15 n0 12,5 mm este o placă perforată din gips-
carton având partea posterioară acoperită cu un înveliş 
special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei plăci 

sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 15 mm dispuse 
pe toată suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de culoare 
albă.

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 1980 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 15 mm
Interax perforaţii 30 mm
Procent de perforare* 19,6%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,60 (LM) D (înălţime 
plenum: 200 mm)

Greutate* 8,9 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042460

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,11 0,28 0,72 0,70 0,37 0,33 0,45 D 0,50 0,50

Simulare

20 mm 0,23 0,62 1,09 0,89 0,64 0,51 0,65 (M) C 0,80 0,80
40 mm 0,32 0,73 1,11 0,93 0,62 0,50 0,65 (L,M) C 0,85 0,85

400 mm
- 0,64 0,75 0,48 0,52 0,46 037 0,50 (L) D 0,55 0,55

20 mm 0,63 0,81 0,70 0,82 0,71 0,51 0,70 (L) C 0,75 0,75
40 mm 0,68 0,85 0,79 0,87 0,68 0,48 0,70 (L) C 0,80 0,80

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R15 n0 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 30 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 15 mm

y

y x

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R15 n0
Descriere:

15



NIDA Sonic R8/12 n0
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NIDA Sonic R8/12 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde neregulate cu diametre de 
8 mm, respectiv 12 mm, dispuse pe toată suprafaţa plăcii. 
Faţa superioară este de culoare albă.

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2000 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 8 şi 12 mm
Interax perforaţii 50 mm
Procent de perforare* 13,1%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,55 (L) D (înălţime 
plenum: 200mm)

Greutate* 9,7 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042462

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,14 0,41 0,84 0,73 0,37 0,28 0,45 (M) D 0,60 0,60

Simulare

20 mm 0,30 0,66 1,03 0,82 0,54 0,35 0,55 (L,M) D 0,75 0,75
40 mm 0,36 0,76 1,07 0,84 0,54 0,33 0,55 (L,M) D 0,80 0,80

400 mm
- 0,61 0,73 0,58 0,58 0,44 0,31 0,45 (L) D 0,60 0,60

20 mm 0,57 0,78 0,72 0,75 0,62 0,38 0,60 (L) C 0,70 0,70
40 mm 0,63 0,81 0,77 0,83 0,58 0,39 0,60 (L) C 0,75 0,75

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R8/12 n0 12,5 mm 
au rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de 

gimnastică, aule, coridoare și săli de 
mese;

▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;

▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
z = 25 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 12 mm
y = 8 mm

z z

z
z

x y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R8/12 n0
Descriere:
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NIDA Sonic R12/20 n0
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NIDA Sonic R12/20 n0 12,5 mm este o placă perforată 
din gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde neregulate cu diametre de 
12 mm, respectiv 20 mm dispuse pe toată suprafaţa plăcii. 
Faţa superioară este de culoare albă.

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici
Grosime 12,5 mm
Lăţime 1188 mm
Lungime 1980 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 12 și 20 mm
Interax perforaţii 66 mm
Procent de perforare* 19,6%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,60 (L) C (înălţime 
plenum: 200 mm)

Greutate* 8,9 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042448

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Înălţime plenum Vată minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr certificare

100 mm
- 0,15 0,33 0,74 0,76 0,37 0,35 0,45 (M) D 0,55 0,55

Simulare

20 mm 0,25 0,64 1,07 0,92 0,63 0,49 0,65 (M) C 0,80 0,80
40 mm 0,30 0,75 1,07 0,93 0,59 0,47 0,65 (L,M) C 0,80 0,85

400 mm
- 0,71 0,80 0,50 0,56 0,46 0,37 0,50 (L) D 0,60 0,60

20 mm 0,57 0,85 0,69 0,80 0,70 0,53 0,70 (L) C 0,75 0,75
40 mm 0,67 0,91 0,79 0,90 0,70 0,52 0,70 (L) C 0,80 0,80

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R12/20 n0 12,5 mm 
au rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

   

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor: 
z = 33 mm 

Diametrul perforaţiei: 
x = 20 mm 
y = 12 mm

z z

z
z

x y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R12/20 n0
Descriere:
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NIDA Sonic R12/20/35 n0
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NIDA Sonic R12/20/35 n0 12,5 mm este o placă perforată 
din gips-carton având partea posterioară acoperită cu 
un înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific 

acestei plăci sunt perforaţiile rotunde dispuse neregulat, 
cu diametre de 12 mm, 20 mm, respectiv 35 mm, pe toată 
suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic R12/20/35 n0 12,5 mm 
au rol de corecţie acustică (absorbţie) şi 
pot fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de 

gimnastică, aule, coridoare și săli de 
mese;

▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de 
tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2000 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Rotundă Ø 12, 20 și 35 mm
Procent de perforare* 9,8%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,45 (L) D (înălţime 
plenum: 200 mm)

Greutate* 10,0 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042466

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm - 0,20 0,48 0,72 0,57 0,29 0,20 0,35 (L,M) D 0,50 0,50 Simulare

400 mm - 0,41 0,69 0,56 0,46 0,32 0,24 0,40 (L) D 0,50 0,50 Simulare

Dimensiunile perforaţiilor

Diametrul perforaţiei:
x = 12 mm
y = 20 mm
z = 35 mm

z

x
y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic R12/20/35 n0
Descriere:
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NIDA Sonic C8 n0
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NIDA Sonic C8 n0 12,5 mm este o placă perforată din gips-
carton având partea posterioară acoperită cu un înveliş 
special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei plăci 

sunt perforaţiile pătrate de 8x8 mm dispuse pe toată 
suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic C8 n0 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm - 0,14 0,38 0,74 0,86 0,53 0,47 0,60 C 0,60 0,65 Simulare

400 mm - 0,53 0,79 0,59 0,63 0,60 0,54 0,60 (L) C 0,65 0,65 Simulare

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1188 mm
Lungime 1998 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Pătrată 8x8 mm
Interax perforaţii 18,0 mm
Procent de perforare* 19,8%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,6 (L) C (înălţime 
plenum: 200 mm)

Greutate* 8,9 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042454

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între muchiile 
perforaţiilor:
y= 10 mm

Muchia perforaţiei:
x = 8 mm

x

x

y

y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic C8 n0
Descriere:
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NIDA Sonic C12 n0
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NIDA Sonic C12 n0 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile pătrate de 12x12 mm dispuse regulat 
pe toată suprafaţa plăcii. Faţa superioară este de culoare 
albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform DIN EN ISO 9001:2008

Plăcile NIDA Sonic C12 n0 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de 

gimnastică, aule, coridoare și săli de 
mese;

▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 
de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;

▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 
deschise, magazine;

▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm - 0,14 0,35 0,69 0,83 0,49 0,42 0,55 D 0,60 0,60 Simulare

400 mm - 0,52 0,81 0,53 0,60 0,57 0,44 0,55 (L) D 0,60 0,65 Simulare

Dispunerea 
perforaţiilor

Caracteristici

Perforaţii pe toată 
suprafaţa plăcii

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normelor SR EN 520+ A1: 2010 
şi DIN EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2000 mm
Muchie Dreaptă
Perforaţie Pătrată 12x12 mm
Interax perforaţii 25 mm
Procent de perforare* 23%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,6 (L) C (înălţime 
plenum: 200 mm)

Greutate* 8,6 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 25 plăci/palet
Cod SAP 4042452

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între muchiile 
perforaţiilor:
y= 13 mm

Muchia perforaţiei:
x = 12 mm

x

x

y

y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

NIDA Sonic C12 n0
Descriere:
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Pregybel R15 n1
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Pregybel R15 n1

Pregybel R15 n1 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 15 mm 
dispuse modular pe un singur câmp din suprafaţa plăcii. 
Faţa superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform EN ISO 9001:2008

Plăcile Pregybel R15 n1 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dispunerea 
perforaţiilor

A = 82,5 mm

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2400 mm
Muchie Conică
Perforaţie Rotundă 15 mm
Interax perforaţii 30 mm
Procent de perforare* 16,1%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,7 (L) (înălţime plenum: 
300 mm)

Greutate* 10 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 30 plăci/palet
Cod SAP 91314

BA

A

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm
fără 0,15 0,40 0,70 0,55 0,35 0,35 0,45 (M) D 0,50 0,50

Simulare
80 mm 0,65 1,00 0,95 0,65 0,55 0,50 0,60 (L,M) C 0,80 0,80

300 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,70 0,55 0,50 0,60 (L,M) C 0,80 0,85 Simulare

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 30 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 15 mm

y

y x

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Descriere:
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Pregybel R12 n2
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Pregybel R12 n2 12,5 mm este o placă perforată din  
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 12 mm 
dispuse modular pe 2 câmpuri simetrice pe suprafaţa 
plăcii. Faţa superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform EN ISO 9001:2008

Plăcile Pregybel R12 n2 12,5 mm au 
rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de 
gimnastică, aule, coridoare și săli de 
mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;
▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;
▶ hoteluri: recepţii, săli de 
conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 
zone de trecere pentru pasageri, case 
de bilete, săli de așteptare;
▶ restaurante, discoteci, baruri: 
zone de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 25 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 12 mm

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2400 mm
Muchie Conică
Perforaţie Rotundă 12 mm
Interax perforaţii 25 mm
Procent de perforare* 14%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,7 (L) C (înălţime 
plenum: 300 mm)

Greutate* 9,5 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 30 plăci/palet
Cod SAP 91313

y

y x

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,65 0,50 0,50 0,60 (L,M) C 0,75 0,75 Simulare

300 mm 80 mm 0,65 0,95 0,80 0,65 0,50 0,50 0,60 (L) C 0,75 0,75 Simulare

Dispunerea 
perforaţiilor A

A

BA = 81,5 mm

B = 163 mm

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Descriere:

Pregybel R12 n2
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Pregybel R15 n8
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Pregybel R15 n8

Pregybel R15 n8 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile rotunde cu diametrul de 15 mm 
dispuse modular pe 8 câmpuri simetrice pe suprafaţa 
plăcii. Faţa superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform EN ISO 9001:2008

Plăcile Pregybel R15 n8 12,5 mm au rol 
de corecţie acustică (absorbţie) şi pot 
fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,55 0,45 0,40 0,50 (L,M) D 0,70 0,70 Simulare

300 mm 80 mm 0,70 0,95 0,75 0,55 0,40 0,40 0,50 (L,M) D 0,65 0,65 Simulare

Dispunerea 
perforaţiilor

A = 82,5 mm

B = 165 mm

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2400 mm
Muchie Conică
Perforaţie Rotundă 15 mm
Interax perforaţii 30 mm
Procent de perforare* 11%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,6 (L) C (înălţime 
plenum: 300 mm)

Greutate* 9,7 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 30 plăci/palet
Cod SAP 91315

A

A

B

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între centrele 
perforaţiilor:
y = 30 mm

Diametrul perforaţiei:
x = 15 mm

y

y x

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Descriere:
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Pregybel C10 n8
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Pregybel C10 n8

Pregybel C10 n8 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile pătrate de 10x10 mm dispuse 
modular pe 8 câmpuri simetrice pe suprafaţa plăcii. Faţa 
superioară este de culoare albă.

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform EN ISO 9001:2008

Plăcile Pregybel C10 n8 12,5 mm au rol 
de corecţie acustică (absorbţie) şi pot 
fi folosite pentru realizarea tavanelor 
și pereţilor din spaţii de uz public și 
comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Dispunerea 
perforaţiilor

A= 65 mm
B= 130 mm
C= 470 mm

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2400 mm
Muchie Conică
Perforaţie Pătrată 10x10 mm
Interax perforaţii 10 mm
Procent de perforare* 16%
Coeficient de absorbţie 
a sunetului 

αw = 0,7 (L) (înălţime plenum: 
300 mm)

Greutate* 10 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 30 plăci/palet
Cod SAP 91311

A

A B C

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm 80 mm 0,55 0,95 1,00 0,80 0,65 0,60 0,70 (L,M) C 0,85 0,85 Simulare

300 mm 80 mm 0,65 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 0,70 (L) C 0,70 0,70 Simulare

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între muchiile 
perforaţiilor:
y= 10 mm

Muchia perforaţiei:
x = 10 mm

x

x

y

y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Descriere:
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Pregybel L5x80 n8
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Pregybel L5x80 n8

Pregybel L5x80 n8 12,5 mm este o placă perforată din 
gips-carton având partea posterioară acoperită cu un 
înveliş special cu rol de corecţie acustică. Specific acestei 

plăci sunt perforaţiile liniare cu muchia de 5x80 mm 
dispuse modular pe 8 câmpuri simetrice pe suprafaţa 
plăcii. Faţa superioară este de culoare albă. 

Certificare
Sistem de management al calităţii implementat conform EN ISO 9001:2008

Plăcile Pregybel L5x80 n8 12,5 mm 
au rol de corecţie acustică (absorbţie) 
şi pot fi folosite pentru realizarea 
tavanelor și pereţilor din spaţii de uz 
public și comercial din:
▶ școli: săli de curs, săli de gimnastică, 

aule, coridoare și săli de mese;
▶ birouri: spaţii cu un nivel ridicat 

de zgomot, de exemplu holuri, săli 
de așteptare, puncte de servire a 
clienţilor;

▶ spaţii de recreere sau de sport: 
săli de cinema, săli de spectacol, 
stadioane, săli de bowling, săli de tir;

▶ hoteluri: recepţii, săli de conferinţă;
▶ centre comerciale: pasaje, spaţii 

deschise, magazine;
▶ studiouri de înregistrări;
▶ gări, staţii de autobuz, aeroporturi: 

zone de trecere pentru pasageri, 
case de bilete, săli de așteptare;

▶ restaurante, discoteci, baruri: zone 
de servire a mesei, modelarea 
acusticii în exterior.

Domenii de utilizare:

Caracteristici

*Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei EN 14190.

Grosime 12,5 mm
Lăţime 1200 mm
Lungime 2400 mm
Muchie Conică 
Perforaþie Dreptunghiulară 5 x 80 mm
Procent de perforare* 11%
Coeficient de absorbþie 
a sunetului 

αw = 0,55 (L) D (înălþime 
plenum: 300mm)

Greutate* 9,7 kg/m²
Densitate* 890 kg/m³
Clasa de reacţie la foc A2-s1,d0
Ambalare 30 plăci/palet
Cod SAP 91312 

A

A B C

Dispunerea 
perforaţiilor

A= 80 mm
B= 160 mm
C= 440 mm

Acustică - coeficienţi de absorbţie a sunetului
Înălţime 
plenum

Vată 
minerală 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw clasa SAA NRC Nr 

certificare

100 mm 80 mm 0,55 0,95 0,95 0,65 0,50 0,40 0,55 (L,M) D 0,75 0,75

Simulare
300 mm

80 mm 0,70 0,75 0,75 0,60 0,50 0,45 0,55 (L) D 0,65 0,65

- 0,50 0,70 0,65 0,50 0,40 0,35 0,45(L) D 0,55 0,55

vată 80 mm vată 80 mmfără vată

Dimensiunile perforaţiilor

Distanţa între muchiile perforaţiilor:
z = 10 mm
b = 40 mm

Muchia perforaţiei:
x = 80 mm
y = 5 mm

x

z

y

Înălţime plenum 100 mm Înălţime plenum 400 mm

Descriere:
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CONDIŢII DE UTILIZARE 

Pentru a asigura o calitate superioară a 
lucrărilor executate cu plăcile perforate 
SINIAT se vor respecta următoarele 
recomandări:

▶ Plăcile NIDA Sonic sunt destinate executării de 
placări, pereţi şi plafoane în interiorul încăperilor.

▶ Lucrările de montaj trebuie să se desfăşoare la 
temperaturi cuprinse între 5 şi 40oC în condiţii de 
umiditate ce nu depăşesc 60% şi după încheierea 
tuturor lucrărilor în tehnologie umedă.

▶ Aplicarea straturilor decorative (vopsea) va 
începe după ce vă asiguraţi că temperatura şi 
umiditatea din încăpere sunt stabile şi apropiate 
de condiţiile prevăzute a fi menţinute în încăpere.

 ▶ Pentru a evita fisurarea şi deformarea plăcilor 
este necesar a păstra un spaţiu de cca 10 
mm între placa NIDA Sonic şi elementele de 
construcţie stabile din jurul ei, cum sunt pereţii, 
stâlpii, grinzile. Golurile apărute în acest fel se 
umplu cu masă acrilică de etanşare.

De reţinut:
▶ trebuie executate rosturi de dilataţie la suprafeţe 

unitare de placare de peste 100 m2 sau la lungimi 

peste 10 m precum şi acolo unde sistemul 

întâlnește rostul de dilataţie structural.
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Transport şi depozitare
Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton SINIAT poate fi asigurată dacă se respectă următoarele 
recomandări: 
▶ plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, 
motostivuitoare, camioane);
▶ plăcile se depozitează pe pardoseli uscate şi netede (pe paleţi sau distanţieri dispuşi la o distanţă de maxim 35 cm 
între ei). Acest tip de depozitare împiedică apariţia deteriorărilor (deformări sau rupere);
▶ plăcile trebuie ferite de umiditate şi de actiunea directă a factorilor atmosferici;
▶ depozitarea şi montajul se efectuează la interior, la temperaturi cuprinse între 5-40°C şi cu o umiditate relativă a 
încăperilor de maxim 60%;
▶ în momentul manipulării individuale a plăcilor, se va acorda o atenţie deosebită învelişului de pe partea posterioară a plăcii;
▶ la depozitarea plăcilor trebuie să se ţină seama de capacitatea portantă a pardoselii. 
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MONTAJUL PLĂCILOR NIDA SONIC

Modelul şi planificarea 
Plăcile perforate din gips-carton NIDA Sonic 
formează după montaj o suprafaţă unitară din punct 
de vedere estetic şi cu proprietăţi acustice ridicate. 
În funcţie de sistemul de perforare a plăcilor – pe 
toată suprafaţa sau modular – se pot obţine efecte 
decorative deosebite.

Montajul plăcilor trebuie început de la mijlocul 
încăperii conform schemei de mai jos. “Modelul” 
plăcilor NIDA Sonic trebuie astfel gândit încât 
muchiile lungi ale plăcilor să fie amplasate paralel 
cu direcţia pe care cade lumina solară. 

profile transversale

axa longitudinală

lumina solară

axa transversală

Tăierea plăcilor
Plăcile NIDA Sonic se taie cu cutterul. În timpul 
tăierii placa trebuie așezată pe o suprafaţă perfect 
plană. Ţinând dreaptă lama cutterului tăiem pânza 
după care rupem miezul de gips şi tăiem cartonul pe 
faţă. 
Unde este necesară o tăiere a plăcii de mare precizie 
se utilizează un ferăstrău special pentru plăci din 
gips-carton, cu dinţii mărunţi. Înainte de a folosi 
ferăstrăul la locul executării tăieturii, tăiem pânza 
cu cutterul. 

NOTĂ: Tăierea plăcilor pe ambele feţe elimină 
ruperea neliniară a miezului.
Pentru alinierea perfectă a perforaţiilor se utilizează  
un şablon prefabricat pentru fiecare tip de placă.
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Finisarea 
Finisarea plăcilor perforate se realizează cu ajutorul 
ipsosurilor din gama NIDA. Se recomandă ca 
operaţiunea de finisare a plăcilor să înceapă după 
etapa de fixare  a tuturor plăcilor din acel sistem. 
Pentru obţinerea unei suprafeţe perfect plane se va 
șlefui surplusul de pastă dupa uscarea acesteia.
Pe plăcile astfel pregatite se poate aplica stratul 
final de vopsea.

Dacă este prevăzută utilizarea vatei minerale, 
aceasta trebuie aplicată în timpul fixării plăcilor 
de structură. Vata minerală – se aşează direct pe 
structura metalică.

Atenţie! Nu trebuie recurs la izolaţie contra vaporilor 
sau a vântului între pânză şi stratul de vată minerală 
deoarece influenţează negativ proprietăţile acustice 
ale întregului sistem.

Fixarea plăcilor – plăcile cu muchie 
dreaptă tip „n0”
Plăcile NIDA Sonic cu muchie dreaptă (muchie fără 
protecţie din carton)
– plăcile cu perforaţie pe toată suprafaţa – se 
unesc între ele cu ajutorul ipsosului adeziv NIDA 
Boardfix. Acesta se aplică în exces pe muchiile plăcii 
înainte de fixarea placilor adiacente iar surplusul se 
îndepărtează înainte de întărire. Pentru a preveni 
apariţia fisurilor în timp, se îndepărtează praful şi se 
amorsează muchiile înainte de aplicarea ipsosului 
NIDA Boardfix. Plăcile se fixează de structură 
conform instrucţiunilor din această broşură. Finisarea 
îmbinărilor se realizează cu ajutorul ipsosului de 
îmbinări NIDA Profesional Fresh, NIDA Profesional 
sau NIDA Readymix. Trebuie acordată o atenţie 
deosebită tratamentului îmbinărilor pentru a evita 
umplerea cu pastă a perforaţiilor din vecinătate. 
Acestea pot fi protejate temporar cu bandă adezivă 
de hârtie, sau pot fi curăţate ulterior, după întărirea 
pastei, cu kitul special de curăţare. 
Alinierea plăcilor NIDA Sonic n0 se realizează doar 
cu ajutorul kitului special de montaj.

Fixarea plăcilor – plăcile cu muchie teşită 
tip „n1”, „n2”, „n8”
Tehnologia de montaj şi de îmbinare a plăcilor 
Pregybel cu muchie teşită – plăci cu sistem modular 
de perforaţie – este aceeaşi cu cea a plăcilor standard 
din gips-carton. Tratamentul îmbinărilor se realizează 
cu ajutorul benzii de hârtie microforată și a ipsosului 
de îmbinări NIDA Profesional, NIDA Profesional 
Fresh, NIDA Readymix Profesional. Îmbinarea 
trebuie începută după prinderea de structură a 
tuturor plăcilor. Informaţii detaliate referitoare la 
aceste operaţiuni se găsesc în instrucţiunile pentru 
montajul plăcilor din gips-carton Siniat din Catalogul 
Tehnic SINIAT.
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Montajul profilelor NIDAmetal se face conform 
indicaţiilor pentru realizarea sistemelor NIDA (pereţi, 
placări, tavane) din Catalogul Tehnic. Singura 
diferenţă o constituie dispunerea profilelor metalice 
la intervale de maxim 300mm, pentru a preveni 
deflecţia în timp a plăcilor. În cazul plafoanelor 
suspendate se recomandă utilizarea unui schelet 
metalic dublu, cu dispunerea structurii secundare la 
interax de maxim 300mm, și cu sens de pozare al 
plăcilor perpendicular pe aceasta. 
În funcţie de încărcările adiţionale greutăţii proprii 
a plafonului din gips-carton se vor alege tipurile de 
racord utilizate, distanţa dintre acestea precum și 
interaxele profilelor metalice principale.

Șanfrenarea muchiilor 
În funcţie de tip, plăcile NIDA Sonic posedă 
două tipuri de muchii. Plăcile cu perforaţii tip 
„n1”, „n2” şi „n8” au muchia longitudinală teşită (KS) 
iar pe cea transversală tăiată. La plăcile cu perforaţie 
tip „n0” toate muchiile sunt tăiate, deci nu sunt 
protejate de carton. Înainte de a fixa plăcile trebuie 
șanfrenate toate muchiile tăiate pe partea “care se 
vede”. Înainte de lipire, muchiile șanfrenate trebuie 
umezite cu apă pentru a se înlătura urmele de gips.

Fixarea plăcilor de sistemul metalic
Fixarea plăcilor de sistemul metalic din profile 
se face la fel ca în cazul plăcilor  din gips-carton. 
În cazul plafoanelor montajul se începe de la 
înşurubarea în centrul plafonului a plăcii „de start”, 
care indică poziţia plăcilor următoare. Atentie! 

"Placa de start" trebuie fixată cu maximă exactitate 
faţă de conturul încăperii. La placările pereţilor 
montajul plăcilor se face identic cu placările NIDA 
System. În cazul plafonului plăcile se montează 
întotdeauna perpendicular pe structura metalică 
secundară (muchia lungă a plăcii paralelă cu profilele 
principale). Mai întâi se înşurubează muchia frontală 
transversală a plăcii şi apoi muchiile longitudinale.

Plăcile se fixează cu ajutorul șuruburilor AF 212x35. 
Distanţa maximă între șuruburi AF 212x35 este 
de 170 mm iar pentru pereţi - 250 mm. Șuruburile 
AF 212x35 trebuie să fie dispuse la cel puţin 10 mm 
de muchiile longitudinale (acoperite cu carton) şi 
cel puţin 15 mm de muchia neprotejată de carton 
şi de muchia perforaţiilor. Șuruburile AF 212x35 se 
fixează perpendicular pe faţa plăcii astfel încât capul 
surubului să nu străpungă suprafaţa cartonului şi 
nici să nu iasă deasupra “feţei” plăcii.

Sanfrenarea muchiilor

1  Profil metalic principal NIDAmetal CD60 
2  Profil secundar NIDAmetal CD60
3  Ghidaj NIDAmetal UD30 
4  Racord de îmbinare dublu CD60
5  Racord de prelungire CD60
6  Piesă nonius superior sau tirant
7  Racord nonius inferior CD60 sau racord 

suspensie CD60
8  Agrafă nonius

Plafon suspendat - structură dublă

1

2
3

4

5

6

7

8

Structura metalică
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FINISAREA PLĂCILOR PRIN VOPSIRE

Plăcile NIDA Sonic pot fi finisate prin vopsire. Se 
va folosi orice tip de vopsea recomandată pentru 
plăcile din gips-carton. 
Nu se vor folosi vopseluri minerale (pe bază de var,
silicaţi, conţinând apă de sticlă). Vopseaua poate
fi albă sau colorată. Întotdeauna în timpul aplicării 
grundului sau al vopsirii ţineţi cont de indicaţiile 
producătorului de vopsea.

Aplicarea amorsei
Înainte de aplicarea amorsei plăcile NIDA Sonic 
trebuie verificate pentru a constata dacă suprafaţa 
plăcilor şi a îmbinărilor este perfect netedă, uscată, 
stabilă, fără impurităţi sau crăpături.

Dacă este necesar plăcile pot fi curăţate de praf 
cu o cârpă umedă, burete pentru pictură sau cu un 
aspirator industrial pentru praf. Aplicarea amorsei 
este posibilă doar după întărirea şi uscarea completă 
a pastei de îmbinare. Datorită absorbţiei mărite în 
dreptul îmbinărilor plăcilor se recomandă aplicarea 
grundului de două ori în zona respectivă. Vopsirea se 
face doar după uscarea integrală a grundului. 
 
Vopsirea cu trafaletul 
Plăcile se vopsesc cu vopsea de bază, cel puţin de 
două ori, păstrând distanţele tehnologice, conform 
instrucţiunilor din cărţile tehnice ale vopselurilor. 
În cazul unor culori dificile, intense, poate deveni 
necesar să se aplice mai multe straturi de vopsea. 
La culorile cu o putere de acoperire redusă se 
recomandă colorarea vopselei de grund într-o 
culoare de trecere, între alb şi cea aleasă pentru 
culoarea de bază. 

Pentru vopsirea plăcilor trebuie folosit un trafalet cu 
păr scurt. După cufundarea în vopsea trafaletul se 
scurge pe o cuvă specială. Surplusul de vopsea pe 
trafalet poate cauza “inundarea” orificiilor pereţilor, 
ceea ce scade efectul decorativ, iar în anumite 
situaţii poate contribui la scăderea proprietăţilor 
acustice ale plăcii. Trafaletul scurs se mişcă în toate 
direcţiile, pentru a acoperi uniform toată suprafaţa 
plăcii. El nu trebuie apăsat prea tare, pentru a nu 
determina scurgerea unei cantităţi prea mari de 
vopsea sau fisurarea îmbinărilor. În timpul aplicării 
ultimului strat de vopsea de bază, trafaletul va fi 
mişcat într-o singură direcţie – perpendicular pe 
peretele care reprezintă cea mai mare sursă de 
lumină (de ex. peretele cu fereastra)

Vopsirea prin pulverizare
Vopsirea cu ajutorul tehnologiei de pulverizare poate 
determina scăderea coeficientului de absorbţie a 
sunetului, datorită vopsirii suprafeţei pânzei de pe 
partea interioară a plăcii NIDA Sonic.

Întreţinerea
Întreţinerea plăcilor constă în îndepărtarea prafului 
cu ajutorul unei perii moi, al unui material textil 
îmbibat cu apă şi cu un detergent slab sau săpun 
diluat. Trebuie evitată udarea intensă a plăcilor de 
gips-carton în timpul spălării. Suprafaţa plăcilor 
poate fi renovată prin revopsire. 

Totdeauna, în timpul aplicării amorsei şi vopsirii 
trebuie ţinut cont de indicaţiile din cărţile tehnice 
ale produselor de colorare.
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Izolaţie vs. Absorbţie
Izolaţia acustică (Rw):

1. Izolarea la zgomot aerian
Izolarea la zgomot aerian defineşte acţiunea prin care 
se urmăreşte ca elementele de construcţii separatoare 
între unităţile funcţionale ale clădirii (în principal 
pereţi sau planşee) să reducă transmisia zgomotului 
aerian între cele două spaţii pe care le separă.
Reducerea trebuie să fie efectivă în ambele sensuri 
de transmitere a zgomotului

2. Izolarea la zgomot de impact
Izolarea la zgomotul de impact este acţiunea prin 
care se urmăreşte ca nivelul de zgomot datorat unor 
şocuri de natură mecanică (paşi, obiecte căzute, 
manevrări de mobilier) asupra ansamblului unui 
planşeu să se audă pe cât posibil redus atât în spaţiul 
de sub planşeu cât şi în spaţiile alăturate.
Zgomotul de impact este unul din aspectele 
domeniului mai vast al zgomotului transmis prin 
elementele structurale ale clădirii (denumit şi 
zgomot structural).

Perete separativ tip “S”

 Rw+C(dB)=67dB*
 Hmax=5m*

Perete separativ 
legat acustic tip “SLA” 

Rw+C(dB)=80dB*
Hmax=18m*

Absorbţia (αw)

Absorbţia acustică defineşte felul în care alcătuirile 
suprafeţelor elementelor de construcţii
delimitatoare ale spaţiilor închise se comportă în 
raport cu undele sonore incidente.
Prin absorbţie acustică se urmăreşte ca o parte din 
energia sunetului aerian ce întâlneşte o suprafaţă
delimitatoare a unui spaţiu să nu fie reflectată 
ci parţial absorbită. Din punctul de vedere al 
fonoabsorbţiei nu interesează ce se întâmplă cu 
energia care nu este reflectată.
Absorbţia acustică este caracterizată de coeficientul 
de absorbţie acustică ”a” definit prin raportul
subunitar între energia (parţial) „absorbită”şi energia 
incidentă, exprimat pe frecvenţe standardizate
sau prin clase de absorbţie.

* Pentru informaţii detaliate privind componenţa sistemelor şi caracteristicile tehnice consultaţi Catalogul Tehnic  Siniat.

Plafon 
(lemn, oţel sau beton)

Plenum (gol de aer)

NIDA Sonic

Vată minerală

Sunet 
emis

Sunet 
recepţionat

1
3

4

2

1
2
3
4

   energie incidentă
   energie transmisă
   energie reflectată
   energie absorbită

Domeniu 
de izolare 
acustică

Domeniu 
de corecţie 
acustică

Plafon 
(lemn, oţel sau beton)

NIDAacustic

Plenum (gol de aer)

Vată minerală

Diblu metalic
Tirant cu inel
Racord suspensie

NIDAmetal CD60
NIDAacustic 12,5 mm

Şurub Autofiletant 212x45

Şurub Autofiletant 212x25 NIDA Sonic/ Pregybel

Interax structură secundară
Interax racord suspensie

Bridă reglabilă

Racord dublu 
de îmbinare

Plafon 
(lemn, oţel sau beton)

Soluţii constructive:
Plafon corecţie acustică
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Pentru îmbunătăţirea performantelor acustice plăcile 
NIDA pot fi acoperite cu o ţesătură absorbantă tip 
VIBRASTO 03*.

VIBRASTO 03 este un sistem acustic absorbant cu 
grosime totala de 3mm realizat dintr-un material textil 
acustic transparent(AERIA) întins pe un strat de spumă 
acustică si fixat cu ajutorul baghetelor  tip “L “ sau ” ” 
din PVC , ce formează panouri cu dimensiunile (HxlxL):  
25x45x3000[mm] sau 29x27x1495[mm].

* Pentru informaţii tehnice detaliate privind componenţa sistemelor şi caracteristicile tehnice consultaţi 
Departamentul de Asistenta Tehnica Siniat.

Frequencies (Hz) w Class NRC 125 250 5,00 1,000 2,000 4,000 5,000

Vib. 03 + RI panel 25 mm 0.73 (MH) C 0.80 0.42 0.40 0.81 0.96 0.93 0.93 0.98

VIBRASTO 03 este disponibil în 24 de culori.

0,00
125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000(Hz)
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 Sabine

In front of an RI panel 25 mm

For Vibrasto 03 stretched over plasterboard screwed to a frame and a 45-mm layer of rock wool
ACOUSTICS

TRATAMENTE ACUSTICE
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PRELUARE COMENZI
Telefon: 021 334 96 08 /09
Fax: 021 404 39 95/96/97
Email: cs_etexbp@etexgroup.com

SUPORT TEHNIC ŞI COMERCIAL
Telefon: (+4) 031 224 01 00
Fax: (+4) 031 224 01 01
Email: siniat.ro@etexgroup.com
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