


Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över
20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast
& Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa
möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning och
utveckling av bullerbekämpande akustikprodukter.

Med flerårig erfarenhet av särpräglade projekt vet
vi att det går att komma tillrätta med bullret. Den
kunskapsbank vi har med lösningar på akustiska
bullerproblem, är vi ensamma om. Detta häfte är
ett hjälpmedel på vägen med reduktions- och
absorptionstal på våra mest vanliga och sålda
akustikväggar.

Vid uppmätning av buller blir det alltför ofta foku-
serat enbart på den totala ljudnivån, dB. En viktig
åtgärd är att göra en frekvensanalys och väga lju-
det i sin respektive ters eller oktav. På så sätt ser
man om det är lågfrekvent eller högfrekvent ljud
och först då kan man uppskatta hur mycket buller
man kan reducera.

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL

Järven Plast & Smide AB med sin yrkeskunniga
personal bidrar till att vi kan fortsätta leda utveck-
lingen inom området bullerbekämpande akustik-
väggar av kompositmaterial. Våra akustikväggar är
de mest rationella och flexibla inom sitt gebit.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.

Känner ni osäkerhet vid val av åtgärd? Vi har
kostnadsfri konsultation och rådgivning. De förslag
som lämnas, är anpassade och skräddarsydda
efter era önskemål och för de specifika förhåll-
anden som råder på plats.

Kontakta oss per telefon, fax eller E-post om ni
önskar förslag och lösningar på bullerproblemen.

Vad som presenteras i denna tekniska rapport är
luftljudsisoleringsmätning i laboratorium enligt
SS-EN ISO 140/3:95 och mätning av ljudabsorp-
tion i efterklangsrum enligt SS-EN 20354 (ISO 354)
utförda av SP, Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut.

Punktåtgärder vid bullerkällan är den effektivaste
åtgärden när man vill reducera oönskat ljud.         Med
Järvens akustikväggar gör man konstruktions-
lösningar som kan rullas, vikas eller vara fast
fixerad, i både vertikalt och horisontellt läge.

Övriga fördelar med akustikväggar av komposit-
material är bl.a lätt i sin egenvikt, bra akustiska
värden och det mjuka höljet ger stryktålighet.

Arbetsplatser med reducerat buller får en trivsam
arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro och förbättrad
produktivitet. Tänk på, en bra arbetsmiljö är en god
investering.

FÖRORDFÖRORDFÖRORDFÖRORDFÖRORD



Järvens T-folie draperi tillverkas av armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial. Det har föga
absorberande värden, och skall ses mera som en
reducerande avskärmning mellan avdelningar.
Totalvikt per/m2 1,8 kg

Materialet som T-folie draperiet tillverkas av,
finns i tre olika färger. T-folien är lackerad på
båda sidor för att underlätta rengöring. Vi hänvisar
till vår färgkarta, där ni även kan se fördjupad
teknisk information.

T-folie draperiet är tyngre och tjockare än normala
draperier, vilket innebär att man får längre livslängd
och förbättrad reduktion.

Järven T-folie draperi lämpar sig till miljöer med
lätt buller, som har större behov av ett avgränsande
draperi, än en akustikvägg.

För att uppnå det bästa tänkbara resultatet, med
hänsyn till form och funktion krävs det i många fall
skräddarsydda lösningar.

Järvens akustikvägg Soft-10 tillverkas av armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial, mjuk polyeter-
absorbent 10 mm, samt armerat, flamskyddat nät
av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 3,05 kg.

Produkten är behandlad, så att den är enkel att
rengöra. Vi rekommenderar tvättmedlet Precontraint
M2 som både är effektiv och skonsam mot miljön.

Akustikväggen Soft-10 klarar stor mekanisk
påverkan, tack vare sin flexibla ljudabsorberande
innerkärna av polyeter.

Järven akustikvägg Soft-10 lämpar sig bland annat
till isolation av rör- och ventilation anläggningar.
Ytterligare bra användningsområden är skiljeväggar
i skolor och idrottshallar, eller andra områden där
man vet att man har en stor yttre påkänning.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.

AKUSTIKVÄGG SOFT-10

DRAPERI T-FOLIE



AKUSTIKVÄGG L-20

Järvens akustikvägg L-20 tillverkas av armerat,
flamskyddat, lättare kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 20 mm, samt armerat,
flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 3,1 kg.

För att uppfylla Dansk Indeklima Maerkning är
mineralullen belagd med stapelfibrer på båda
sidor. Detta för att minimera eventuella friläggningar
av partiklar i luften.

Akustikväggen L-20 finns i flera olika utförande t.ex
fasta, skjutbara eller vikbara enheter. Med 25 olika
färger har Järvens akustikvägg L-20 & L-50 många
variationsmöjligheter vid färgsättning av lokalen.

Varje objekt har sin egen speciella förutsättning när
det gäller höjd, längd och bredd. Vår speciallitet är
att hitta systemlösningar som skapar produktiva
arbetsytor och tillsammans med våra kunder forma
individuellt anpassade arbetsplatser.

AKUSTIKVÄGG L-50

Järvens akustikvägg L-50 tillverkas av armerat,
flamskyddat, lättare kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 50 mm, samt armerat,
flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 4,44 kg.

För att uppfylla Dansk Indeklima Maerkning är
mineralullen belagd med stapelfibrer på båda
sidor. Detta för att minimera eventuella friläggningar
av partiklar i luften.

Järven akustikvägg  L-50 har en god absorptions-
förmåga och lämpar sig, med sin låga vikt
per/kvadratmeter bl.a  som väggbeklädnad.

Akustikväggen L-50 tillverkas, lika som de andra
av Järvens akustikprodukter i flera olika utföranden
t.ex  fasta, skjutbara eller vikbara enheter.

Järven Plast & Smide AB levererar produkterna
efter specificerade ritningar eller måttangivelser.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.



AKUSTIKVÄGG T-20

Järvens akustikvägg T-20 tillverkas av armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 20 mm, samt armerat,
flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2  4,65 kg.

För att uppfylla Dansk Indeklima Maerkning är
mineralullen belagd med stapelfibrer på båda
sidor. Detta för att minimera eventuella friläggningar
av partiklar i luften.

Järvens akustikvägg T-20 lämpar sig bland annat
för svetsarbetsstationer, maskininbyggnader, skärm-
väggar etc.  Järvens produkter möjliggör en buller-
åtgärd, utan att förlora en rationell och praktisk
arbetsplats.

Måttanpassning efter kundens önskemål är för
Järven Plast & Smide AB en självklarhet, och en
skräddarsydd punktinsats är det effektivaste sättet
att nedbringa bullret.

AKUSTIKVÄGG T-50

Järvens akustikvägg T-50 tillverkas av armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 50 mm, samt armerat,
flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2  5,65 kg.

För att uppfylla Dansk Indeklima Maerkning är
mineralullen belagd med stapelfibrer på båda
sidor. Detta för att minimera eventuella friläggningar
av partiklar i luften.

Akustikväggen T-50 finns i flera olika utförande t.ex
fasta, skjutbara eller vikbara enheter. Järven akustik-
vägg T-50 ligger i topp bland våra olika typer
akustikväggar i reduktions- och absorptionsvärden.

Järven Plast & Smide AB lägger stor vikt vid att
uppfylla kundernas önskemål. För att kunna ge en
skräddarsydd lösning, anpassas måtten efter varje
enskilt objekt. Tänk på att en bra arbetsmiljö är en
god investering.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.



Elmövrerade draperier Vikbar akustikvägg: Soft-10

Fast akustikvägg:  Nutun-40 Maskininbyggnad: T-50

Fast akustikvägg:  Outdoor-50



Fast akustikvägg:  Plåt med svetsdraperier Arbetsplatsavskärmning: Järven office

Vikbar akustikvägg: T-50Skärmväggar på hjul



AKUSTIKVÄGG HYGIEN-50

Järvens akustikvägg HYGIEN-50 tillverkas av
armerat, flamskyddat, lättare kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 50 mm, samt armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 5,91 kg.

Absorbenten, som används till Järvens akustik-
vägg HYGIEN-50, är hermetisk innesluten av tät
kompositmaterial, detta gör att friläggning av
partiklar är helt eliminerad.

Järvens akustikvägg HYGIEN-50 är, med sina
släta ytor, lätt att hålla ren. Den har inget nät,
som tillåter penetration av främmande material.

Livsmedelsindustrier, och övriga verksamheter
med stora hygienkrav, finner här lösningen på
sina bullerproblem.

Akustikväggen HYGIEN-50 tillverkas som
fasta, skjutbara eller vikbara enheter.

AKUSTIKVÄGG OUTDOOR-50

Järvens akustikvägg OUTDOOR-50 tillverkas av
armerat, flamskyddat, tungt kompositmaterial,
ljudabsorberande mineralull 50 mm, tunn skydds-
folie mot väta samt armerat, flamskyddat nät av
kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 5,8 kg.

Varje enskild absorbent är klädd med PE-plast, detta
gör att friläggning av partiklar är helt eliminerad.

Järven akustikvägg OUTDOOR-50 fyller sitt syfte
både utomhus och inomhus. Den tunna skydds-
plasten hindrar bl.a fukt och väta, från att penetrera
mineralullen.

Då varje projekt är unikt, föreslår vi den akustik-
produkt som är mest lämplig för förhållandena som
råder på platsen. Man får ofta kombinera olika
material för att uppnå det resultat man eftersträvar.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.



AKUSTIKVÄGG NUTUN-40

Järvens akustikvägg NUTUN-40 tillverkas av
armerat, flamskyddat nät av kompositmaterial,
ljudabsorberande mineralull 20 mm, armerat,
flamskyddat, tungt kompositmaterial, ljud-
absorberande mineralull 20 mm, samt armerat,
flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 7,5 kg.

Mineralullen är belagd med stapelfiber, på båda
sidor för minimera partikelfriläggning

Järven akustikvägg NUTUN-40 har absorption från
båda sidor av väggen och används i de flesta fall
som en mellanvägg. Akustikväggen NUTUN-40
finns i flera olika utföranden t.ex  fasta, skjutbara
eller vikbara enheter.

Järven Plast & Smide AB lägger stor vikt vid att
uppfylla kundernas önskemål. För att kunna ge en
skräddarsydd lösning, anpassas måtten efter varje
enskilt objekt.

AKUSTIKVÄGG SANDWICH-50

Järvens akustikvägg SANDWICH-50 tillverkas av
armerat, flamskyddat, tungt kompositmaterial,
ljudabsorberande mineralull 20 mm, viskoelastisk
tungmatta , ljudabsorberande mineralull 20 mm, samt
armerat, flamskyddat nät av kompositmaterial.
Totalvikt per/m2 14,65 kg.

För att minimera friläggning av partiklar i luften, är
mineralullen belagd med stapelfibrer på båda sidor.

Jämfört med högfrekvent ljud, är lågfrekvent ljud
mycket svårare att reducera. Järven akustikvägg
SANDWICH-50 är vår tungviktare mot låg-
frekventa ljud, och visar att man behöver inte bygga
tjocka väggar för att uppnå ett bra resultat.

För att uppnå det bästa tänkbara resultatet, med
hänsyn till form och funktion krävs det i många fall
skräddarsydda lösningar.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.



AKUSTIKVÄGGAR PLÅT

Järven Plast & Smide AB har med akustikväggar
av plåt, ett komplett sortiment av akustikprodukter.
Då varje projekt är unikt, föreslår vi den akustik-
produkt som är mest lämplig för förhållandena som
råder på platsen. Man får ofta kombinera olika ma-
terial för att uppnå det resultat man eftersträvar.

Variationsmöjligheterna är oändliga. Kombinera
akustikväggar av kompositmaterial med akustik-
väggar av plåt, och ni har obegränsade konstruk-
tionskombinationer.

Bullerbekämpning med hjälp av Järvens akustik-
väggar är bland de bästa metoderna på mark-
naden, för att effektivt reducera och absorbera
buller. Vi har med vår långa erfarenhet av buller-
sanering, en kunskap som vi är stolta över och med
egen produktutveckling har vi lärt oss hur man bäst
sanerar bullret, samtidigt som man bibehåller en
rationell och flexibel arbetsplats.

Med vårt utbud av akustikväggar kan vi erbjuda er
ett heltäckande program, som få andra inom akustik-
branschen kan offerera. Ni kan med förtroende
vända er till oss, och veta att ni får de bästa produk-
terna, som kan uppbringas på marknaden.

Kontakta oss per telefon, fax eller E-post om ni
önskar förslag och lösningar på bullerproblemen. Det
går även bra att boka oss för ett besök på plats.

AKUSTIKVÄGG OP-50

Järvens akustikvägg OP-50 tillverkas av limmad
sandwichkontruktion;  plastisolbelagd 0,7 mm stål-
plåt, 50 mm obrännbar stenull, samt plastisolbelagd
0,7 mm stålplåt.
Totalvikt per/m2 25 kg.

Väggpanelerna är byggklossar i ett byggsystem som
erbjuder nära nog obegränsade konstruktions-
möjligheter, från små avskärmningar till avancerade
totalinbyggnader av ljudisolerande moduler.

Järvens akustikvägg OP-50 är med sin släta yta
lätt att hålla ren. Den har ingen perforerad yta som
tillåter penetration av främmande material.

Systemet är helt komplett och är avsett för både
väggar, avskärmningar, maskininbyggnader,
manöverrum samt personal- och  kontorsutrymmen.

Konstruktionen är tät, robust och stabil och upp-
fyller samtliga byggnationskrav på marknaden.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.



AKUSTIKVÄGG EP-50

Järvens akustikvägg EP-50 tillverkas av limmad
sandwichkontruktion;  plastisolbelagd 0,7 mm stål-
plåt, 50 mm obrännbar stenull, samt plastisolbelagd
0,7 mm perforerad stålplåt.
Totalvikt per/m2 23 kg.

Väggpanelerna är byggklossar i ett byggsystem. De
erbjuder nära nog obegränsade konstruktions-
möjligheter, från små avskärmningar till avancerade
totalinbyggnader av ljudisolerande moduler.

Järvens akustikvägg EP-50 är en högkvalitativ
produkt, som reducerar ljudet mycket effektivt.
Systemet är helt komplett och är avsett för både
väggar, avskärmningar, maskininbyggnader,
manöverrum samt personal- och  kontorsutrymmen.

Järven Plast & Smide AB lägger stor vikt vid att
uppfylla kundernas önskemål. För att kunna ge en
skräddarsydd lösning, anpassas måtten efter varje
enskilt objekt.

Järvens akustikvägg DP-50 tillverkas av limmad
sandwichkontruktion;  plastisolbelagd 0,7 mm
perforerad stålplåt, 50 mm obrännbar stenull, samt
plastisolbelagd 0,7 mm perforerad stålplåt.
Totalvikt per/m2  21 kg.

Väggpanelerna är byggklossar i ett byggsystem. De
erbjuder nära nog obegränsade konstruktions-
möjligheter, från små avskärmningar till avancerade
totalinbyggnader av ljudisolerande moduler.

Järvens akustikvägg DP-50 har absorption från båda
sidor av väggen, och används i första hand som
mellanvägg.

Konstruktionen är tät, robust och stabil och upp-
fyller samtliga byggnationskrav på marknaden.

Systemet är helt komplett och är avsett för både
väggar, avskärmningar, maskininbyggnader,
manöverrum samt personal- och  kontorsutrymmen.

Vi står till ert förfogande för vidare konsultation om våra produkters tekniska specifikation.

AKUSTIKVÄGG DP-50




