


Työympäristölle asetetaan tänä päivänä suuria
vaatimuksia. Yli 20 vuoden kokemuksellaan Järven
Plast & Smide AB on meluntorjunnan asiantuntija.
Parhaiden tulosten saamiseksi teemme jatkuvasti
tutkimus- ja kehitystyötä melunvaimennustuotteiden
parissa.

Koska meilla on useiden vuosien kokemus erikois-
projekteista, tiedämme, että meluongelmat voidaan
korjata. Kokemuksiemme mukana on syntynyt laaja
tietopankki erilaisista meluntorjuntaratkaisuista.
Tämä esite antaa tietoa tavallisimpien ja eniten
myytyjen akustiikkaseiniemme reduktio- ja
absorptioluvuista.

Melun mittauksessa kiinnitetään aivan liian usein
huomiota vain kokonaisäänitasoon, dB. Tärkeää on
tehdä taajuusanalyysi ja punnita ääni sen
asianomaisessa terssissä tai oktaavissa. Siten
voidaan nähdä onko kyseessä matala- vai
korkeataajuinen ääni ja vasta silloin voidaan arvioida
kuinka paljon melua voidaan vähentää.

AKUSTIIKKASEINÄT KOMPOSIITTIMATERIAALISTA

Ammattitaitoisen henkilökuntansa ansiosta Järven
Plast & Smide AB johtaa kehitystyötä komposiitti-
materiaalista valmistettujen melua vaimentavien
akustiikkaseinien alalla. Akustiikkaseinämme ovat
rationaalisimpia ja joustavimpia omalla alallaan.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.

Oletteko epävarmoja tarvittavasta toimenpiteestä?
Annamme maksutonta konsultointi- ja neuvonta-
apua. Antamamme ehdotukset ovat tarpeisiinne ja
tiloissa vallitseviin erikoisolosuhteisiin sovellettuja ja
räätälöityjä ratkaisuja.
Ottakaa meihin yhteyttä puhelimitse, faksilla tai
sähköpostilla, kun kaipaatte ehdotuksia ja ratkaisuja
meluongelmiin.

Tässä teknisessä raportissa esitetään ilmaäänen
mittausta laboratoriossa SS-EN ISO 140/3:95-
standardin mukaisesti sekä ääniabsorption mittaa-
mista jälkikaiuntahuoneessa SS-EN 20354 (ISO
345)-standardin mukaisesti. Mittaukset on
suorittanut SP, Ruotsin teknillinen tutkimuslaitos.

Äänilähteeseen kohdennettu toimenpide on
tehokkain tapa vähentää ei toivottua ääntä. Järvenin
akustiikkaseinillä saadaan aikaan rakenneratkaisuja,
jotka voidaan rullata tai taittaa auki, asentaa kiinteästi
sekä pystysuoraan että vaakasuoraan asentoon.

Muita etuja komposiittimateriaalista valmistetuista
akustiikkaseinistä on mm. niiden kevyt omapaino,
hyvät akustiset arvot ja verhoilun hankauskesto.

Melutasoltaan matala työpaikka on viihtyisä
ympäristö, missä sairaspoissaolot ovat vähäisempiä
ja tuottavuus parempi. Hyvä työympäristö on
kannattava sijoitus!

ESIPUHE



Järvenin T-folie-suojaverho valmistetaan vahviste-
tusta, palosuojatusta, raskaasta komposiittimateri-
aalista. Sillä on vähäiset absorbenttiarvot ja se onkin
nähtävä enemmän ääntä vähentävänä varjona osas-
tojen välillä. Kokonaisneliöpaino 1,8 kg.

T-folie-suojaverhoa valmistetaan kolmea eri väriä.
Se on lakattu molemmin puolin ja siten helppo puh-
distaa. Lisätietoja väreistä ja teknisistä ominaisuuk-
sista saat värikartastamme.

T-folie on painavampi ja paksumpi kuin tavalliset
suojaverhot ja siksi pitempi-ikäinen ja paremmin
ääntä vaimentava.

Järvenin T-folie soveltuu ympäristöön, missä melu
on vähäistä ja missä tarvitaan pikemminkin erotta-
via väliseiniä kuin akustiikkaseinää.

Muodon ja toiminnan suhteen parhaaseen ajatelta-
vissa olevaan tulokseen vaaditaan monissa tapauk-
sissa räätälöityjä ratkaisuja.

Järvenin akustiikkaseinä Soft-10 valmistetaan vah-
vistetusta, palosuojatusta, raskaasta komposiittima-
teriaalista, pehmeästä 10 mm polyeetteriabsor-
bentista sekä vahvistetusta, palosuojatusta
verkosta.
Kokonaisneliöpaino 3,05 kg.
Tuote on käsitelty siten, että se on helppo puhdis-
taa. Suosittelemme puhdistukseen Precontraint M2-
pesuainetta, joka on sekä tehokasta että ympäristö-
ystävällistä.

Akustiikkaseinä Soft-10 kestää kovaa mekaanista
kulutusta joustavan ääntä absorboivan polyeetteri-
ytimensä ansiosta.

Järvenin akustiikkaseinä Soft-10 sopii mm. putki-
ja ilmastointilaitteiden eristykseen. Hyviä
käyttökohteita ovat myös väliseinät kouluissa ja
urheiluhalleissa tai muu kohteet, joiden tiedetään ole-
van hyvin alttiita ulkoiselle kuormitukselle.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.

AKUSTIIKKASEINÄ SOFT-10

SUOJAVERHO T-FOLIE



AKUSTIIKKASEINÄ L-20

Järvenin akustiikkaseinä L-20 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta, kevyemmästä
komposiittimateriaalista, 20 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta verkosta.
Kokonaisneliöpaino 3,1 kg.

Dansk Indeklima Maerkering-kriteerit täyttävä
mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin
katkokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten
minimoimiseksi.

Akustiikkaseinästä L-20 on olemassa useita eri
vaihtoehtoja, esim. kiinteitä, liukuvia tai taitettavia
yksiköitä. L-20 & L-50 mallin värivalikoimaan
kuuluu 25 eri väriä, jotka tarjoavat lukuisia
mahdollisuuksia sisustuksen värityssuunnitteluun.
Jokaisella kohteella on omat erityiset vaatimuksensa
korkeuden, pituuden ja leveyden suhteen. Meidän
erikoisuutemme on löytää järjestelmäratkaisuja,
joilla syntyy tuotantotehokkaita työtiloja sekä
yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda yksilöllisiin
tarpeisiin soveltuvia työpisteitä.

AKUSTIIKKASEINÄ L-50

Järvenin akustiikkaseinä L-50 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta, kevyemmästä
komposiittimateriaalista, 50 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta verkosta.
Kokonaisneliöpaino 4,44 kg.

Dansk Indeklima Maerkering-kriteerit täyttävä
mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin
katkokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten
minimoimiseksi.

Akustiikkaseinällä L-50 on hyvä absorptiokyky ja
se soveltuu pienen neliöpainonsa ansiosta mm.
seinäverhoiluun.

Akustiikkaseinää kuten muitakin Järvenin
akustiikkatuotteita valmistetaan useita eri
vaihtoehtoja, esim. kiinteitä, liukuvia tai taitettavia
yksiköitä.
Järven Plast & Smide AB valmistaa tuotteet
yksityiskohtaisten piirustusten tai mittatietojen
perusteella.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.



AKUSTIIKKAKUSTIIKKAKUSTIIKKAKUSTIIKKAKUSTIIKKASEINÄ TASEINÄ TASEINÄ TASEINÄ TASEINÄ T-20-20-20-20-20

Järvenin akustiikkaseinä T-20 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta, raskaasta
komposiittimateriaalista, 20 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta komposiittimateriaalista valmistusta
verkosta.
Kokonaisneliöpaino 4,65 kg.
Dansk Indeklima Maerkering-kriteerit täyttävä
mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin
katkokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten
minimoimiseksi.

Akustiikkaseinä T-20 soveltuu mm.
hitsaustyöasemille, koneiden äänieristykseksi,
suojaseiniin jne. Järvenin tuotteet antavat
mahdollisuuden meluntorjuntatoimenpiteisiin ilman
että työpaikan rationaalisuus tai käytännöllisyys siitä
kärsivät.

Asiakkaan tarpeiden mukaiset mittasovellutukset
ovat Järven Plast & Smide AB:lle itsestäänselvyys,
ja räätälöity täsmätoimenpide on tehokkain tapa
vähentää melua.

AKUSTIIKKASEINÄ T-50

Järvenin akustiikkaseinä T-50 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta, raskaasta
komposiittimateriaalista, 50 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta komposiittimateriaalista valmistetusta
verkosta.
Kokonaisneliöpaino 5,65 kg.
Dansk Indeklima Maerkering-kriteerit täyttävä
mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin
katkokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten
minimoimiseksi.

Akustiikkaseinästä T50 on olemassa useita eri
vaihtoehtoja, esim. kiinteitä, liukuvia tai taitettavia
yksiköitä. T-50 on mallistomme kärjessä mitä tulee
reduktio- ja absorptioarvoihin.

Järven Plast & Smide AB pitää tärkeänä täyttää
asiakkaan toivomukset. Mittatilaustyössä mittoja
sovelletaan jokaiseen yksittäiseen kohteeseen.
Hyvään työympäristöön kannattaa investoida.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista.



Sähkökäyttöiset suojaverhot Taitettava akustiikkaseinä: Soft-10

Kiinteä akustiikkaseinä: Nutun-40 Konesuoja: T-50

Kiinteä akustiikkaseinä: Outdoor-50



Kiinteä akustiikkaseinä: Pelti ja hitsaussuoja Työpaikkasuojat: Järven Office

Taitettava akustiikkaseinä: T-50Pyörillä varustetut väliseinät



AKUSTIIKKASEINÄ HYGIEN-50

Järvenin akustiikkaseinä Hygien-50 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta, kevyemmästä
komposiittimateriaalista, 50 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta, raskaasta komposiittimateriaalista.
Kokonaisneliöpaino 5,91 kg.

Akustiikkaseinään Hygien-50 käytetty absorbentti
on tiiviin ja hermeettisen komposiittimateriaalin
sisällä, niin että hiukkasten vapautuminen ilmaan on
kokonaan eliminoitu

Järvenin akustiikkaseinä Hygien-50 on sileän
pintansa ansiosta helppo pitää puhtaana. Siinä ei ole
verkko-osaa, joka päästää läpi vieraat ainesosat.

Elintarviketeollisuus ja muut toimialat, joilla on suuret
vaatimukset hygienian suhteen, löytävät ratkaisun
meluongelmiinsa tästä mallista.

Akustiikkaseinästä Hygien-50 on olemassa useita
eri vaihtoehtoja, esim. kiinteitä, liukuvia tai taitettavia
yksiköitä.

AKUSTIIKKASEINÄ OUTDOOR-50

Järvenin akustiikkaseinä OUTDOOR-50
valmistetaan vahvistetusta, palosuojatusta, raskaas-
ta komposiittimateriaalista, 50 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta, ohuesta
suojakalvosta kosteutta vastaan sekä vahvistetusta,
palosuojatusta komposiittiverkosta.
Kokonaisneliöpaino 5,8 kg.
Jokainen yksittäinen absorbentti on verhottu PE-
muovilla, jolloin hiukkasten ilmaan vapautuminen on
kokonaan eliminoitu.

Akustiikkaseinä OUTDOOR-50 on tehokas sekä
ulkona että sisällä. Ohut suojamuovi estää mm.
kosteuden pääsyn mineraalivillaan.

Koska jokainen projekti on ainutlaatuinen, me
tarjoamme jokaisen kohteen omiin olosuhteisiin
parhaiten sopivaa akustiikkatuotetta. Usein on
tarpeen yhdistellä erilaisia materiaaleja halutun
tuloksen aikaansaamiseksi.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.



AKUSTIIKKASEINÄ NUTUN-40

Järvenin akustiikkaseinä NUTUN-40 valmistetaan
vahvistetusta, palosuojatusta komposiittimateriaalis-
ta, 20 mm paksuisesta ääntä absorboivasta mine-
raalivillasta, vahvistetusta, palosuojatusta raskaasta
komposiittimateriaalista, 20 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvis-
tetusta, palosuojatusta komposiittiverkosta.
Kokonaisneliöpaino 7,5 kg.

Mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin kat-
kokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten minimoi-
miseksi.

Järvenin akustiikkaseinä NUTUN-40 absorboi
seinän molemmin puolin ja sitä käytetään useimmiten
väliseinänä. Akustiikkaseinästä NUTUN-40 on ole-
massa useita eri vaihtoehtoja, esim. kiinteitä, liukuvia
tai taitettavia yksiköitä.

Järven Plast & Smide AB pitää tärkeänä täyttää
asiakkaan toivomukset. Voidaksemme tarjota
asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn ratkaisun,
sovellamme mitat jokaisen kohteen omiin
olosuhteisiin sopiviksi.

AKUSTIIKKASEINÄ SANDWICH-50

Järvenin akustiikkaseinä SANDWICH-50
valmistetaan vahvistetusta, palosuojatusta raskaas-
ta komposiittimateriaalista, 20 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta, painavasta
viskoelastisesta matosta, 20 mm paksuisesta ääntä
absorboivasta mineraalivillasta sekä vahvistetusta,
palosuojatusta komposiittiverkosta.
Kokonaisneliöpaino 14,65 kg.
Mineraalivilla on päällystetty molemmin puolin
katkokuiduilla ilmaan vapautuvien hiukkasten
minimoimiseksi.

Verrattuna korkeataajuiseen ääneen, matalataajuinen
ääni on vaikeampi vaimentaa. Järvenin
akustiikkaseinä SANDWICH-50 edustaa raskas-
ta sarjaa taistelussa matalataajuisia ääniä vastaan ja
osoittaa sen, että paksujen seinien rakentaminen ei
ole välttämätöntä hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.

Muodon ja toiminnan suhteen parhaaseen
ajateltavissa olevaan tulokseen vaaditaan monissa
tapauksissa räätälöityjä ratkaisuja.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.



PELPELPELPELPELTISET AKUSTIIKKTISET AKUSTIIKKTISET AKUSTIIKKTISET AKUSTIIKKTISET AKUSTIIKKASEINÄTASEINÄTASEINÄTASEINÄTASEINÄT

Järven Plast & Smide AB:n tuotevalikoimaa
täydentävät peltiset akustiikkaseinät. Koska jokainen
projekti on ainutlaatuinen, me tarjoamme jokaisen
kohteen omiin olosuhteisiin parhaiten sopivaa
akustiikkatuotetta. Usein on tarpeen yhdistellä
erilaisia materiaaleja halutun tuloksen
aikaansaamiseksi.

Muuntelumahdollisuudet ovat rajattomat.
Yhdistämällä komposiittimateriaaleista valmistettuja
akustiikkaseiniä peltiseiniin on mahdollista saada
aikaan lukemattomia rakenneyhdistelmiä.

Meluntorjunta Järvenin akustiikkaseinien avulla on
tämän päivän markkinoiden parhaita melua
vaimentavia ja absorboivia menetelmiä. Alan pitkän
kokemuksemme ansiosta meillä on tieto-taitoa, josta
olemme ylpeitä ja oma tuotekehittelymme on
auttanut meitä löytämään parhaat keinot torjua melua
ja samalla säilyttää työpiste rationaalisena ja
joustavana.

Akustiikkaseinävalikoimamme sisältää kaiken
kattavan ohjelman, jollaista vain harvat akustiikka-
alalla voivat tarjota. Voitte kääntyä puoleemme ja
luottaa siihen, että saatte meiltä markkinoiden
parhaat tuotteet.

Ottakaa meihin yhteyttä puhelimitse, faksilla tai
sähköpostitse, kun haluatte ehdotuksia ja
ratkaisuja meluongelmiin. Voitte myös varata ajan
ja tulla meitä tapaamaan paikan päälle.

AKUSTIIKKASEINÄ OP-50

Järvenin akustiikkaseinä OP-50 muodostuu
liimatusta kerrosrakenteesta: plastisol-pinnoitettu 0,7
mm teräspelti, 50 mm palamaton kivivilla sekä plasti-
sol-pinnoitettu 0,7 mm teräspelti.
Kokonaisneliöpaino 25 kg.

Seinäpaneelit ovat rakennuspalikoita järjestelmässä,
joka tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet
rakenteen suhteen, pienistä suojista suuriin, ääntä
eristävistä moduuleista valmistettuihin edistyksellisiin
täysverhoiluihin.

Järvenin akustiikkaseinä OP-50 on sileän pintansa
vuoksi helppo pitää puhtaana. Siinä ei ole mitään
reiällisiä pintoja, jonne vieraat aineet voivat
tunkeutua.

Järjestelmä on täydellinen ja se soveltuu sekä seinien
verhoiluun, väliseiniksi, konehuoneisiin,
ohjaushuoneisiin, henkilökunta- ja toimistotiloihin.

Sen rakenne on tiivis, vahva ja vakaa ja se täyttää
markkinoiden kaikki rakennusvaatimukset.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.



AKUSTIIKKASEINÄ EP-50

Järvenin akustiikkaseinä EP-50 muodostuu
liimatusta kerrosrakenteesta: plastisol-pinnoitettu 0,7
mm teräspelti, 50 mm palamaton kivivilla sekä
plastisol-pinnoitettu 0,7 mm  rei’itetty teräspelti.
Kokonaisneliöpaino 23 kg.

Seinäpaneelit ovat rakennuspalikoita järjestelmässä,
joka tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet
rakenteen suhteen, pienistä suojista suuriin, ääntä
eristävistä moduuleista valmistettuihin edistyksellisiin
täysverhoiluihin.

Järvenin akustiikkaseinä EP-50 on korkealaatuinen
tuote, joka vaimentaa ääntä tehokkaasti. Järjestelmä
on täydellinen ja se soveltuu sekä seinien verhoiluun,
väliseiniksi, konehuoneisiin, ohjaushuoneisiin,
henkilökunta- ja toimistotiloihin.

Järven Plast & Smide AB pitää tärkeänä täyttää
asiakkaan toivomukset. Mittatilaustyössä mittoja
sovelletaan jokaiseen yksittäiseen kohteeseen.

Järvenin akustiikkaseinä DP-50 muodostuu
liimatusta kerrosrakenteesta: plastisol-pinnoitettu 0,7
mm rei’itetty teräspelti, 50 mm palamaton kivivilla
sekä plastisol-pinnoitettu 0,7 mm rei’itetty teräspelti.
Kokonaisneliöpaino 21 kg.
Seinäpaneelit ovat rakennuspalikoita järjestelmässä,
joka tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet
rakenteen suhteen, pienistä suojista suuriin, ääntä
eristävistä moduuleista valmistettuihin edistyksellisiin
täysverhoiluihin.

Järvenin akustiikkaseinä DP-50 absorboi ääntä
seinän molemmin puolin. Sitä käytetään ensi
sijassa väliseinänä.

Sen rakenne on tiivis, vahva ja vakaa ja se täyttää
markkinoiden kaikki rakennusvaatimukset.

Järjestelmä on täydellinen ja se soveltuu sekä sei-
nien verhoiluun, väliseiniksi, konehuoneisiin, ohjaus-
huoneisiin, henkilökunta- ja toimistotiloihin.

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista.

AKUSTIIKKASEINÄ DP-50




