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Rockfon Eclipse
Ilhas acústicas: Uma nova dimensão.
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Uma ilha elegante e moderna
Rockfon Eclipse é um sistema inovador de 
“ilhas acústicas” que oferece aos ambientes a 
possibilidade de correção acústica ao mesmo 
tempo em que o valoriza estéticamente.

Moderno e com estilo, o sistema Rockfon 
Eclipse é fabricado em diferentes formatos 
para oferecer soluções a qualquer ambiente. 
Os acessórios de suspensão são discretos e 
dão a impressão de que a ilha flutua no ar.

Um ótimo desempenho
Por sua capacidade de absorção, 
Rockfon Eclipse ajuda a reduzir o tempo 
de reverberação e o nível de ruído no 
ambiente, o que permite atingir um ótimo 
conforto acústico.

Fabricado em lã de rocha, Rockfon Eclipse é 
resistente ao fogo e tem máxima resistência 
à umidade. Atende totalmente os requisitos 
mais rigorosos em termos de proteção 
ambiental, pois é reciclável e possui a 
certificação Dinamarquesa para ambiente 
interno (Danish Indoor Climate Label).

Sem moldura, a qualidade dos cantos 
ressalta-se pelo acabamento sutil e 
elegante. Sua superfície branca e lisa 
garante a perfeita reflexão da luz.

Polivalente e fácil de instalar
Em ambientes que não permitem a 
instalação de um forro convencional, 

Rockfon Eclipse pode ser utilizado sozinho, 
ou então, de maneira complementar para 
modernizar e melhorar a acústica de um 
forro já existente.

A linha Rockfon Eclipse também permite 
a correção acústica dos locais que foram 
projetados para aproveitar a inércia térmica, 
facilita a livre circulação do ar no ambiente 
e com isso, um benefício em termos de 
trocas térmicas.

Rockfon Eclipse é fácil e rápido de instalar. 
Uma solução eficaz, bonita e econômica. 

Descrição:
Painel acústico 100% lã de rocha, revestido 
nas duas faces. Sua face visível é coberta 
por um véu pintado de branco com 
acabamento liso, e na face superior coberto 
com feltro acústico branco que oferece 
uma excelente reflexão da luz e do calor. Os 
cantos são igualmente pintados.

Instalação:
A instalação das ilhas acústicas Rockfon 
Eclipse pode ser realizada com fixações 
helicoidais e o sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse. No guia de instalação, você 
poderá encontrar informações detalhadas 
sobre este  sistema.

Ilhas acústicas: Uma nova dimensão.

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

Gama
Detalhes
da borda Formas

Tamanho da placa
(mm)

Peso 
(kg/pedaço)

Sistema 
de instalação

Be
Square 1160 1160 x 1160 x 40 9 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

Be
Rectangle 1760 1760 x 1160 x 40 13 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

A
Circle 1160 x 1160 x 40

800 x 800 x 40
7
3

Ferro helicoidal +  
Sistema de suspensão 

Rockfon Eclipse

A
Triangle 1160 1160 x 1160 x 40 4 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

A
Hexagon 1160 1160 x 1160 x 40 6 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

A
Ovoid 1760 1760 x 1160 x 40 10 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

A
Random 1760 1760 x 1160 x 40 9 Ferro helicoidal +  

Sistema de suspensão 
Rockfon Eclipse

Para conhecer as dimensões exatas e outras formas, entre em contato conosco.
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aBSORÇÃO aCÚSTICa
A absorção acústica foi medida segundo a norma ISO 354. As particularidades 
relacionadas com a absorção acústica de produtos como placas e defletores são 
avaliadas pela área de absorção acústica equivalente expressa como m² por produto. 
Esta é a área de superfície 100% absorvente, que absorveria a mesma quantidade de 
som que o produto em discussão.

DESEmPENHO CONTRa FOGO
Generalidades: As placas de forro ROCKFON são produzidas basicamente com lã 
de rocha. Este material é incombustível e seu ponto de fusão está acima de 1000°C. 
(norma ISO 1182).

Reação ao fogo: Euroclasse A1 segundo a norma EN 13501-1.

Proteção contra fogo: As características relacionadas com a resistência ao fogo 
das placas de forro Rockfon proporcionam melhor proteção contra incêndios nas 
construções. Essas propriedades já foram testadas e classificadas de acordo com 
a norma EN 13501-2, e dependem também das exigências estabelecidas pelos 
códigos de obra nacional.

RESISTÊNCIa À UmIDaDE E ESTaBILIDaDE DImENSIONaL
As placas de forro ROCKFON são dimensionalmente estáveis mesmo quando o nível 
de umidade relativa do ar alcança 100%. Elas podem ser instaladas em ambientes com 
temperaturas que oscilam entre 0ºC e 40°C, não sendo necessário nenhum período de 
adaptação às condições climáticas.

Rockfon Eclipse classifica-se predominantemente como Classe 1/C/0N de acordo 
com a norma EN 13964.

Resistência à corrosão: As âncoras helicoidais utilizados na fixação das placas 
Rockfon Eclipse são fabricados com aço inoxidável do tipo 1.4401 (grau 316), que 
proporciona maior resistência contra a corrosão em condições normais e adequado 
para o uso em áreas classe 3, segundo a norma EN-ISO 12944-2.
Esse tipo de aço inoxidável é também utilizado em equipamentos de processamento 
de alimentos ou de cervejaria, nas indústrias petroquímicas e químicas, em bancadas 
e equipamentos de laboratórios e em implantes médicos. A linha Rockfon Eclipse não 
deve ser utilizada em piscinas ou áreas ao ar livre.

REFLEXÃO Da LUZ
Branca, reflexão difusa da luz de 86% de acordo com a norma ISO 7724-2. A parte 
posterior das placas é branca para garantir ótima reflexão da luz (79% segundo a 
norma ISO 7724-2) e do calor.

HIGIENE
A lã de rocha não tem nenhum valor nutricional e, portanto, não alimenta nenhum
tipo de microorganismo nocivo.

LImPEZa
A superfície pode ser limpa com uma escova suave.

mEIO amBIENTE
Diversos produtos ROCKFON são catalogados e certificados com o “Indoor Climate” 
na Dinamarca e Finlândia, que avaliam a inocuidade dos produtos de construção 
relativamente à qualidade do ar interior.

Rockfon Eclipse é reciclável e a lã de rocha possui a classificação EUCEB.

Rockfon Eclipse
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Circle 1160: único item  
(altura de suspensão: 500mm)

Triangle 1160: único item  
(altura de suspensão: 500mm)

Hexagon 1160: único item  
(altura de suspensão: 500mm)
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ROCKWOOL Brasil
Rua Pedroso Alvarenga, 990, cj. 72
Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04531-004
Fone : 55 11 4119 5962
Fax : 55 11 4119 5963

info@rockwool.com.br
www.rockfon.es

Acreditamos que as nossas soluções acústicas para forros e paredes 
são uma forma rápida e simples de criar espaços belos e confortáveis. 
Fáceis de instalar e duradouras, protegem as pessoas contra o ruído e 
a propagação do fogo, ao mesmo tempo que contribuem para uma 
construção sustentável.

“Create and Protect” é o que representamos e a forma como 
trabalhamos. Coloca as pessoas em primeiro lugar e promove as boas 
relações. Trata-se de partilhar o êxito e manter a sua confiança.

Este é o nosso sólido compromisso para consigo. Porque em ROCKFON, 
criar e proteger é o que fazemos e você é a nossa inspiração para tal.
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