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Knauf AMF 
Especialista em soluções completas de sistemas de forros
modulares – um fabricante com marcas fortes.
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HERADESIGN® – 
“criativo e surpreendentemente 
não convencional” 
Assim é a acústica sustentável.
As soluções acústicas de alta qualidade em fibras 
de madeira dão espaço a uma quase infinita 
variedade de designs e contribuem para a criação 
de ambientes naturalmente confortáveis.
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A demanda por ambientes confortáveis e prazerosos para se viver é maior do que nunca. Em todo o mundo, arquitetos, 
desenvolvedores imobiliários e construtores enfrentam esta realidade. É nossa missão fornecer produtos que atendam a esse 
desafio.

Com as soluções acústicas de alta qualidade HERADESIGN®, elaboradas com materiais comprovadamente ecológicos, com foco 
na funcionalidade e em uma diversidade quase ilimitada de opções, fazemos uma contribuição consciente para a criação de 
habitats contemporâneos.

HERADESIGN®.  
Assim é a acústica sustentável.
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Dúvidas?
Entre em contato direto
com nosso suporte técnico.

Tel.: (11) 3539-3930
E-mail: info@knaufamf.com.br

Esclareça suas dúvidas diretamente com um 
especialista em forros e revestimentos acústicos.

As soluções acústicas HERADESIGN® reduzem os incômodos ruídos de fundo. Bem, quase todos, pois é possível que existam 
fontes de ruído que nós somos incapazes de controlar. Nem todos os incômodos são óbvios e nem todos resultam de ruído. Um 
ambiente se torna agradável não somente pelo que ouvimos, mas também pelo que sentimos.

HERADESIGN® lida com a complexidade da acústica há décadas. Além do estudo do ruído e da acústica, para nós isso significa 
pesquisar e desenvolver soluções sustentáveis e acusticamente otimizadas. A acústica é um dos fatores mais importantes que 
afetam o bem-estar, o humor e o temperamento das pessoas – mesmo se elas não estiverem cientes disso.

Sob a marca de produto HERADESIGN®, a Knauf AMF desenvolve, produz e distribui sistemas acústicos de alta qualidade 
fabricados em fibra de madeira, para instalações em tetos e paredes. Esses sistemas se destacam pelo design único, 
natural e atemporal, e pela imensa variedade de opções. O conhecimento e a experiência acumulados por décadas e as 
origens e tradições da empresa se combinam para oferecer soluções acústicas excepcionais que melhoram o bem-estar e o 
desempenho. Relaxamento e concentração levam ao sucesso!

Os principais campos de aplicação dos sistemas acústicos HERADESIGN® são: educação, esportes, escritórios, infraestrutura e 
instalações recreativas e de entretenimento.

Neste catálogo de produtos é possível conhecer melhor a variedade de nossos produtos, seus notáveis valores de absorção 
sonora e as opções de design das soluções acústicas HERADESIGN®.

Acústica

bem-estar
descontraído 

silêncio
acústica

entretenimento

relaxante
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Linha do tempo

Atemporalmente moderno e solicitado no mundo inteiro
Histórias de sucesso como a dos painéis de fibra de madeira aglomerada por magnesita são sempre a combinação de uma visão clara, inovação 
e consistência. Introduzido como um produto de construção revolucionário em 1908, o painel de fibra de madeira teve um desenvolvimento 
extraordinário. Com os primeiros passos em direção à funcionalidade e ao design, o caminho para se tornar um ícone começou em 1935. 
Do Japão à América, da Finlândia à Africa do Sul, o painel foi e ainda é o ponto de atração em muitos prédios famosos, e não somente no teto.
Altamente funcional e atemporalmente atraente, o produto tem dado resposta às demandas e às mudanças de estilos arquitetônicos e requisitos 
funcionais.

HERADESIGN® é fabricado em Ferndorf, na Áustria, e é uma marca da Knauf AMF Deckensysteme GmbH desde 2013.

Salão do clube de futebol Ajax Amsterdam, 1935

Terminal aeroviário, Aeroporto de Aruba, 1976
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Universidade de Erasmus, Roterdã

Universidade de Rhein-Waal
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“Na zona verde”
Através do uso de matérias-primas de alta qualidade e de tecnologias de produção inovadoras, os painéis acústicos de fibra de 
madeira HERADESIGN® oferecem uma grande variedade de possibilidades de design e aplicações.

Graças à sua destacada absorção sonora, assim como ao uso de materiais e tecnologias sustentáveis, as soluções acústicas 
HERADESIGN® representam uma contribuição importante para arquitetura bioecológica e para o conforto dos ambientes. 
Aumentam a sensação de bem-estar e, como resultado, melhoram a concentração, a eficiência e o desempenho.

As soluções acústicas HERADESIGN® são ecologicamente confiáveis e totalmente seguras no que se refere à biologia 
construtiva. Acústica e design com uma vívida “consciência verde”!

Sustentabilidade
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Photo: © Cathrine Stukhard/ Therme Wien
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Sustentabilidade

Sustentável. Funcional.
Os principais componentes dos painéis acústicos HERADESIGN® são madeira, água e magnesita e, portanto, eles têm uma 
pegada ecológica completamente neutra. Os painéis de fibra de madeira aglomerada por magnesita da HERADESIGN® são 
produtos naturais e, por isso, ideais para os estilos de vida modernos.

No interior das edificações, os painéis acústicos HERADESIGN® podem durar mais de 80 anos. Caso seja necessário, os painéis 
podem ser descartados com facilidade ou reciclados.
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Propriedades dos produtos

Textura superficial aberta e suave
Somente com as tecnologias e padrões de qualidade 
desenvolvidos pela HERADESIGN® é possível criar 
texturas superficiais abertas, suaves e leves com 
baixa utilização de agentes vinculantes. Essa estrutura 
única dá aos painéis um aspecto refinado e exclusivo 
e significa que eles podem ser usados em aplicações 
internas de alta qualidade.

Exatidão e tolerâncias dimensionais
A exclusiva tecnologia de fabricação dos painéis 
HERADESIGN® possibilita uma variação dimensional 
da espessura de apenas +/- 1 mm.

Diversos tipos de bordas
A tecnologia de produção e o agente aglomerante 
produzem bordas precisas e de alta qualidade, 
compatíveis com quase todos os sistemas e perfis de 
mercado.

Absorção sonora
Além das aplicações decorativas em paredes e tetos, 
os painéis acústicos HERADESIGN® podem alcançar 
valores de absorção sonora de até αw = 1.0.

Resistência ao fogo – não 
combustibilidade (A2)
Os painéis HERADESIGN® têm classe de resistência ao 
fogo B-s1, d0. Os painéis HERADESIGN® superfine A2 
e HERADESIGN® fine A2 têm classe A2-s1, d0. Todos 
os painéis vendidos no Brasil são Classe A segundo a 
norma NBR 9442.

Alta resistência mecânica
Teste de impacto a 90 km/h – os painéis acústicos 
HERADESIGN® foram aprovados com louvor no teste 
de impacto de bola de acordo com as normas 
DIN 18032 e EN 13964! Isso resulta do uso de 
magnesita como agente vinculante, o que garante a 
longa duração da elasticidade e solidez da fibra.

Vida útil longa
Adequada para condições internas com umidade 
relativa do ar de até 90%. A magnesita protege as 
células de madeira contra envelhecimento e ataque 
fúngico.

Regulagem da umidade e clima
A magnesita é reconhecida como um agente 
vinculante higroscópico e essencialmente biológico. 
Isso significa que além das propriedades acústicas 
e decorativas, os painéis acústicos HERADESIGN® 
também regulam a umidade e o clima do ambiente.

Variação dimensional
Os painéis acústicos HERADESIGN® são fornecidos 
com teor de umidade idealmente balanceado e, 
portanto, poderão “encolher” somente 1 mm após a 
instalação. Como resultado, as junções dos painéis 
permanecem estáveis.

A natureza se alia à vida moderna
Além de receber o certificado de “inocuidade em 
biologia construtiva” (Institute for Building Biology, 
em Rosenheim), somos fiéis à nossa política de 
sustentabilidade e conservação em relação à 
tecnologia do produto e ao uso das matérias-primas 
(EPD – Declaração de produto ambiental AUB, de 
acordo com a EN ISO 14025).

Matérias-primas de alta qualidade e 
sustentáveis
A HERADESIGN® encontrou na magnesita o agente 
vinculante ideal para fibras de madeira. A magnesita 
protege as fibras e mantém sua flexibilidade. Além do 
mais, usa-se somente madeira de reflorestamento na 
fabricação (certificada por PEFC® e FSCTM®).

Portfólio de produtos
HERADESIGN® é o único fabricante de aplicações 
de fibra de madeira aparente que também oferece 
superfícies porosas decorativas com vedação, além 
das clássicas superfícies de fibra.
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Do sensual ao exótico, do clássico ao simples, do extravagante ao sutil: as muitas propriedades de referência nacional e 
internacional da HERADESIGN® podem ser descritas de diversas formas. Elas têm um aspecto em comum: todas usaram uma 
família de produtos sofisticada que pode se adaptar a diferentes estilos e demandas em todo o mundo. Obtenha inspiração com 
uma viagem por um mundo de possibilidades de design anteriormente inimagináveis.

Referências
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 1  Universidade Erasmus, Roterdã, Países Baixos, HERADESIGN® superfine
 2  Bartle Bogle Hegarty, sede de Londres, Inglaterra, HERADESIGN® superfine
 3  Átrio da Universidade de Lublin, Polônia, HERADESIGN® superfine
 4  McDonald‘s, Paris, França, HERADESIGN® superfine
 5  Universidade de Lucerna, Suíça, HERADESIGN® superfine

Referências
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 1  Escola primária, Bentwisch, Alemanha, HERADESIGN® superfine
 2  VillAma, Turku, Finlândia, HERADESIGN® superfine 
 3  Universidade de Leiden, Países Baixos, HERADESIGN® fine

Referências
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Referências
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 1  Academia de ginástica, piscina olímpica, Munique, Alemanha, HERADESIGN® superfine
 2  Muffat Halle, Munique, Alemanha, HERADESIGN® superfine
 3  Ginásio de esportes, Bieruń, Polônia, HERADESIGN® superfine
 4  Engelbert strauss GmbH, Hockenheim, Alemanha, HERADESIGN® superfine

Referências
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 1  Sophia Revalidation Centre, Haia, Países Baixos, HERADESIGN® fine
 2  Showroom Jolo Fashion, Países Baixos, HERADESIGN® fine
 3  Campo de tiro HSG, Munique, Alemanha, HERADESIGN® superfine

Referências
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Famílias de produtos

Soluções acústicas HERADESIGN®

Já observou a fita no logotipo da HERADESIGN®? Ela representa a variedade infinita de soluções acústicas oferecidas pela 
HERADESIGN®.

Sejam elas usadas em tetos ou paredes, com um aspecto característico de lã de madeira, ou se você preferir uma aparência 
neutra, colorida ou natural, para a acústica em toda a sala ou concentrada em uma área específica... as opções são infinitas!

Família de produtos Família de produtos A2 Família de produtos plus

macro   fine super fine micro plano   fine A2 super fine A2 macro plus fine plus super fine plus micro plus plano plus

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm • • • • • • • – – – – –

625 x 625 mm – • • • – – – – – – – –

1200 x 600 mm • • • • • • • • • • • • 

1250 x 625 mm – • • • – – – – – – – –

Espessura do painel

1 camada

15 mm – • • – – • • – – – – –

25 mm • • • • • • • – – – – –

35 mm – • • • – – – – – – – –

2 camadas

40 mm (15/25) – – – – – – – • • • • • 

50 mm (25/25) – – – – – – – • • • • • 

55 mm (15/40) – – – – – – – • • • • • 

65 mm (25/40) – – – – – – – • • • • • 

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0 • • • • • – – • • • • • 

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: A2-s1, d0 – – – – – • • – • • – –

Valores da absorção sonora

Coeficiente ponderado de absorção sonora αw até 0.70 até 0.90 até 1.00 até 0.55 até 0.35 até 0.75 até 0.95 até 0.75 até 0.85 até 0.95 até 0.35 até 0.40

Coeficiente de redução de ruído NRC até 0.75 até 0.95 até 1.00 até 0.60 até 0.35 até 0.75 até 1.00 até 0.85 até 0.85 até 0.95 até 0.35 até 0.45 

Declaração do produto

WW-EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3 • • • • • • • – – – – –

WW-EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)20-TR5-CI3 – – – – – – – • • • • •

Certificado de constância de desempenho                                                                                                                  0751-CPR-209.0-01 0751-CPR-209.0-02

Cores padrão                                                                 Branco, similar a RAL 9010 / bege – tom natural 13 (outros tons disponíveis de sistemas de cor como RAL, NCS, BS ou StoColor)

Áreas de aplicação Adequada para salas com umidade relativa constante de até 90%. A aplicação em ambientes com umidade relativa superior a 80% deve ser discutida com um engenheiro civil.
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HERADESIGN® 
macro

HERADESIGN® 
fine

HERADESIGN® 
superfine

HERADESIGN® 
micro

HERADESIGN® 
plano

Famílias de produtos

Família de produtos Família de produtos A2 Família de produtos plus

macro   fine super fine micro plano   fine A2 super fine A2 macro plus fine plus super fine plus micro plus plano plus

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm • • • • • • • – – – – –

625 x 625 mm – • • • – – – – – – – –

1200 x 600 mm • • • • • • • • • • • • 

1250 x 625 mm – • • • – – – – – – – –

Espessura do painel

1 camada

15 mm – • • – – • • – – – – –

25 mm • • • • • • • – – – – –

35 mm – • • • – – – – – – – –

2 camadas

40 mm (15/25) – – – – – – – • • • • • 

50 mm (25/25) – – – – – – – • • • • • 

55 mm (15/40) – – – – – – – • • • • • 

65 mm (25/40) – – – – – – – • • • • • 

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0 • • • • • – – • • • • • 

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: A2-s1, d0 – – – – – • • – • • – –

Valores da absorção sonora

Coeficiente ponderado de absorção sonora αw até 0.70 até 0.90 até 1.00 até 0.55 até 0.35 até 0.75 até 0.95 até 0.75 até 0.85 até 0.95 até 0.35 até 0.40

Coeficiente de redução de ruído NRC até 0.75 até 0.95 até 1.00 até 0.60 até 0.35 até 0.75 até 1.00 até 0.85 até 0.85 até 0.95 até 0.35 até 0.45 

Declaração do produto

WW-EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3 • • • • • • • – – – – –

WW-EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)20-TR5-CI3 – – – – – – – • • • • •

Certificado de constância de desempenho                                                                                                                  0751-CPR-209.0-01 0751-CPR-209.0-02

Cores padrão                                                                 Branco, similar a RAL 9010 / bege – tom natural 13 (outros tons disponíveis de sistemas de cor como RAL, NCS, BS ou StoColor)

Áreas de aplicação Adequada para salas com umidade relativa constante de até 90%. A aplicação em ambientes com umidade relativa superior a 80% deve ser discutida com um engenheiro civil.
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Cores
Além de contribuir para o conforto acústico dos ambientes, os painéis de fibra de madeira HERADESIGN® também 
proporcionam soluções de design originais e inovadoras. O desenho característico das fibras de madeira da superfície dos 
painéis é perfeitamente adequado ao design criativo e ao uso de ilimitadas cores.

Os painéis HERADESIGN® podem ser pintados com praticamente qualquer cor, inclusive com base em catálogos de cores 
RAL ou de fabricantes de tintas. As cores não incluem apenas tons pastel, brancas e sólidas, mas também diversas cores 
metalizadas. Todos os painéis vendidos no Brasil recebem um tratamento especial (BFA) que aumenta a sua resistência em 
ambientes úmidos.

Nós também oferecemos pintura especial para aplicação em piscinas cobertas.

Cores
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Cores

 1  Universidade de Rhein-Waal, Kleve, Alemanha, HERADESIGN® superfine
 2  Klangwelten, Áustria, HERADESIGN® fine
 3  Therme Wien, Áustria, créditos da foto: © Cathrine Stukhard, HERADESIGN® superfine
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Produtos

Folha de dados do produto HERADESIGN® macro

HERADESIGN® macro
Painel acústico de fibra de madeira 
de 1 camada unido com magnesita 
(largura da fibra aprox. 3 mm) 

 � Textura de superfície característica

 � Biologia construtiva recomendada

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espessura: 1 camada 25 mm 

Peso kg/m² 12,4 

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Frequência f (Hz) 
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 p

rá
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o 
α

P

Valores da absorção sonora

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas e esboços em 
www.heradesign.com.

com manta absorvente

αw até 0,70  NRC = até 0,75

αw até 0,70  NRC = até 0,75

suspenso com manta absorvente

 2
 1
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HERADESIGN® fine
Painel acústico de fibra de madeira 
de 1 camada unido com magnesita 
(largura da fibra 2 mm)

 � Textura de superfície característica

 � Biologia construtiva recomendada

Folha de dados do produto HERADESIGN® fine

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espessura: 1 camada

15 mm 

25 mm

35 mm

Peso kg/m²

8,2 (15 mm)

12,4 (25 mm)

16,3 (35 mm)

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Frequência f (Hz) 
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 d

e 
ab

so
rç

ão
 

so
no

ra
 p

rá
tic

o 
α

P

Valores da absorção sonora

αw até 0,80  NRC = até 0,85

com manta absorvente

αw até 0,90  NRC = até 0,90

suspenso com manta absorvente

 2

 2

 1

 1

Produtos
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HERADESIGN® superfine
Painel acústico de fibra de madeira 
de 1 camada unido com magnesita 
(largura da fibra aprox. 1 mm)

 � Textura de superfície fina

 � Biologia construtiva recomendada

Família de produtos para HERADESIGN® superfine

com manta absorvente

αw até 0,85  NRC = até 0,85

suspenso com manta absorvente

αw até 1,00  NRC = até 1,00 2

 1

 2

 1

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas e esboços em 
www.heradesign.com.

Frequência f (Hz) 
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Valores da absorção sonora

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espessura: 1 camada

15 mm 

25 mm

35 mm

Peso kg/m²

7,8 (15 mm)

11,3 (25 mm)

15,0 (35 mm)

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Produtos
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HERADESIGN® micro
Painel acústico de fibra de madeira 
de 1 camada unido com magnesita

 � Textura de superfície porosa fina

 � Biologia construtiva recomendada

Família de produtos para HERADESIGN® micro

com manta absorvente

αw até 0,35  NRC = até 0,35

αw até 0,45  NRC = até 0,40

suspenso com manta absorvente

 2

 1

 2

 1

Frequência f (Hz) 
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P

Valores da absorção sonora

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espessura: 1 camada
25 mm 

35 mm

Peso kg/m²
15,0 (25 mm) 

19,0 (35 mm) 

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Produtos
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HERADESIGN® plano
Painel acústico de fibra de madeira 
de 1 camada unido com magnesita 
(largura da fibra aprox. 1 mm)

 � Textura de superfície fina

 � Biologia construtiva recomendada

Família de produtos para HERADESIGN® plano

com manta absorvente

αw até 0,30  NRC = até 0,30

suspenso com manta absorvente

αw até 0,30  NRC = até 0,30 2

 1

 2
 1

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas e esboços em 
www.heradesign.com.
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Valores da absorção sonora

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espessura: 1 camada 25 mm 

Peso kg/m² 15,0

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Produtos
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HERADESIGN® fine A2

HERADESIGN® superfine A2

Família de produtos A2

 Painel acústico para maior 
 resistência ao fogo.

  Fibra de madeira não combustível:  
painel acústico com reação ao fogo de  
acordo com a DIN-EN 13501-1: A2-s1, d0

 Excelentes propriedades acústicas

 Biologia construtiva recomendada

Família de produtos para HERADESIGN® fine A2, superfine A2

HERADESIGN® fine A2, 25 mm

αw até 0,65   NRC = até 0,70

HERADESIGN® fine A2, 15 mm

αw até 0,70   NRC = até 0,75

HERADESIGN® superfine, 25 mm

αw até 0,95   NRC = até 1,00

suspenso com manta absorvente
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Valores da absorção sonora

Tamanho nominal mm
(outros tamanhos sob consulta)

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espessura: 1 camada
15 mm 

25 mm

Peso kg/m²

fine A2
13,0 (15 mm) 

19,0 (25 mm) 

superfine A2
12,0 (15 mm) 

18,0 (25 mm)

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: A2-s1, d0

Formatos especiais sob consulta. Comprimento máx. 2400 mm

Produtos

32



Products

33



125  250  500  1000  2000 4000

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

HERADESIGN® plus

HERADESIGN®

fine plus
HERADESIGN®

superfine plus
HERADESIGN®

micro plus
HERADESIGN®

plano plus
HERADESIGN®

macro plus

Família de produtos plus

Produto composto por painel acústico 
de fibra de madeira unido com magnesita 
e por um absorvedor de lã mineral 

 � Excelentes valores de absorção sonora

 � Barreira contra infiltrações

 � Instalação mais fácil e mais rápida

Painel acústico de lã de madeira. Disponível nas seguintes texturas de superfície:

Família de produtos plus

HERADESIGN® fine plus
αw até 0,85   NRC = até 0,85

HERADESIGN® superfine plus
αw até 0,95   NRC = até 0,95

HERADESIGN® micro plus
αw até 0,35   NRC = até 0,35

HERADESIGN® plano plus
αw até 0,35   NRC = até 0,40

suspenso com manta absorvente
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Valores da absorção sonora

Tamanho nominal mm 1200 x 600 mm

Espessura: 2 camadas

40 mm (15/25 mm)

50 mm (25/25 mm)

55 mm (15/40 mm) 

65 mm (25/40 mm)

Tipo de borda

AK-01 plus (15/25 mm)

AK-01 plus (25/25 mm)

SK-04 plus (15/40 mm) 

SK-04 plus (25/40 mm) 

Peso kg/m²

macro plus
14,7 (25/25 mm)

16,0 (25/40 mm) 

fine plus

10,5 (15/25 mm)

14,7 (25/25 mm)

11,8 (15/40 mm) 

16,0 (25/40 mm)

superfine 
plus

10,1 (15/25 mm)

13,6 (25/25 mm)

11,4 (15/40 mm) 

14,9 (25/40 mm)

micro plus
plano plus

17,3 (25/25 mm)

18,6 (25/40 mm)

Homologação geral da fiscalização de obras alemã ABZ: Z-23.15-1562

Reação ao fogo de acordo com a EN 13501-1: B-s1, d0 
superfine plus e fine plus também disponíveis na qualidade A2

Produtos
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ASF

SK-04

AK-01 

Tipo de borda
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 1  Sistema de revestimento para paredes, HERADESIGN®,  2  Tampa de inspeção HERADESIGN® para instalação em paredes e tetos, 
 3  Elementos pré-fabricados para ilhas acústicas,  4  Parafusos HERADESIGN®,  5  Mantas acústicas ensacadas,  6  HERADESIGN®  

Sacos de filme de polietileno com barreira contra infiltrações para mantas absorventes HERADESIGN®,  7  Sistema estrutural para 

forros suspensos, tinta spray para reparos, mantas acústicas e acessórios HERADESIGN® (não ilustrados)

Vamos encontrar a solução acústica certa  
para o seu bem-estar
Aproveite as muitas aplicações dos produtos HERADESIGN® e seus excelentes sistemas de montagem, sejam 
os designs de tetos ou paredes da HERADESIGN®, sejam os sistemas de instalação padrão ou especiais com 
acessórios de sistema elaborados.

Sistemas
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Sistemas
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Sistemas

Baffles – 
quando os tetos devem permanecer aparentes
Existem salas que requerem soluções acústicas, mas cujo teto não pode ser totalmente revestido. Isso pode ocorrer por 
causa de tetos de concreto, instalações técnicas ao longo do teto ou simplesmente por razões arquitetônicas. Os baffles 
HERADESIGN® são ideais em todos esses casos! Baffles são elementos absorvedores acústicos e decorativos compostos de 
2 camadas (Baffle básico HERADESIGN®) ou de 3 camadas (Baffle aluDesign HERADESIGN®), acabados em ambas as faces 
por painéis de fibra de madeira. Em comparação com o modelo de 2 camadas, o baffle de 3 camadas tem um núcleo de lã 
mineral adicional. A combinação de fibra de madeira e lã mineral resulta em excelentes valores de absorção em uma ampla 
faixa de frequências. Graças à sua forma especial, os baffles criam opções exclusivas de design, por isso são muito populares 
como elementos de design em escolas ou prédios públicos.

 � Soluções acústicas específicas para áreas onde os tetos devem permanecer aparentes

 � Excelentes propriedades de absorção sonora

 � Diferentes tamanhos, superfícies e designs das molduras
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 1   2   3  Universidade de Rhein-Waal, Kleve, Alemanha, HERADESIGN® superfine

Sistemas
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 1  Peça de canto
 2  Peça lateral 600
 3  Peça lateral 1200
 4  Padrão 1200 ou 600

Sistemas

Peça lateral 1200 Peça lateral 600 Peça de canto

Ilhas acústicas
As ilhas acústicas HERADESIGN® foram projetadas especialmente para aplicações em salas grandes, como ilhas de comunicação 
individuais. Proporcionam otimização individual da acústica, o que aumenta significativamente a inteligibilidade da fala e a 
concentração. No entanto, as ilhas acústicas são mais do que simplesmente soluções acústicas: a aparência exclusiva da fibra de 
madeira da textura de superfície possibilita também opções de design visualmente atraentes e incomuns.

As ilhas acústicas HERADESIGN® são altamente recomendadas como uma medida adicional de absorção sonora. Graças à sua 
instalação rápida, a acústica e o ambiente da sala podem ser melhorados sem a necessidade de reinstalar ou trocar todo o forro. 
Além disso, as ilhas acústicas permitem a segmentação de áreas na mesma sala, sem ter que erguer paredes divisórias ou 
meias-paredes. Isso economiza custo e espaço.

 � Otimização individual da acústica

 � Possibilidades de design

 � Aplicação flexível

 � Também disponível na forma de kit
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Sistemas

 1  Perfil básico HERADESIGN®

 2  Perfil principal HERADESIGN®

 3  Perfil perimetral HERADESIGN®

 4  Espaçador HERADESIGN®

 5  Painel acústico HERADESIGN®

 6  Parafuso autoatarraxante HERADESIGN®

Perfis para fixação
Não é somente o forro que torna uma sala perfeita; é possível produzir um efeito especial em uma sala montando uma solução 
acústica perimetral. Aproveite as muitas aplicações dos produtos HERADESIGN® e seus respectivos sistemas de montagem.

 � Instalação fácil e rápida graças aos componentes coordenados do sistema

 � Para montagem em paredes e tetos

 � Alta estabilidade devido aos perfis principais e perimetrais contínuos

 � Perfis para fixação de alumínio para sistemas ocultos de alta qualidade
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Instalação
A aparência impressionante de uma solução acústica HERADESIGN® sempre depende de dois fatores: do painel acústico em si 
e de uma boa mão de obra. Saber exatamente o que fazer permite uma instalação rápida, fácil e limpa dos painéis e garante a 
satisfação do cliente.

Montagens
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Tipos de instalação
  Montagem com parafusos em estrutura de madeira

 Montagem com parafusos em perfis CD

 Forro suspenso com perfis “T” aparentes

 Forro suspenso com perfis “T” ocultos

 Montagem em parede com perfis para fixação HERADESIGN®

Montagens
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Montagens

Sistema B

Montagem com parafusos 
em estrutura de madeira

Design que é resistente a impacto 
com painéis de 25 e 35 mm de espessura

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas sobre as estruturas, certificados e 
montagem do sistema em www.heradesign.com e no Guia de Instalação da HERADESIGN®.

44



Montagens

Sistema B

Montagem com parafusos em perfis CD

Design que é resistente a impacto, 
com painéis de 25 e 35 mm de espessura

Observações técnicas (para os dois tipos de montagem):

Design com resistência a impacto para tetos e paredes de acordo com as normas DIN 18023/Parte 3 ou EN 13964, Anexo D

Pelo menos 3 parafusos por largura e escoramento adequado do painel

Distância máxima dos parafusos: < 315 mm

Distância entre os centros:  perfis transversais/perfis principais 600/625 mm
  perfis principais/perfis básicos 900 mm (suporte nivelador Nonius)

Tamanho dos perfis transversais e principais: > 60 x 30 mm

Tamanho dos perfis: 60/27/0,6 mm

Espessura recomendada do painel: 25 mm para tetos, 35 mm para paredes (exceto família de produtos A2)

Os produtos HERADESIGN® plus estão disponíveis com tipo de borda AK-01.

A Knauf AMF não é uma fornecedora de kits em termos da DIN-EN 13964.
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Montagens

Sistema C

Forro suspenso com perfis “T” expostos

Observações técnicas:

Os produtos com espessura de 15 mm estão disponíveis somente como padrão nos tamanhos 600/600 ou 625/625 mm.

As dimensões do painel são menores que as dimensões da grade estrutural.

O tipo de borda SK-04, espessuras de 25 e 35 mm, tem um corte inferior na parte traseira.

São possíveis e foram testadas diferentes montagens EI 30 ou F 30.

Levar em consideração as alturas mínimas de suspensão (consulte o Guia de Instalação da HERADESIGN®).

Os produtos HERADESIGN® plus estão disponíveis com tipo de borda SK-04.

A Knauf AMF não é uma fornecedora de kits em termos da DIN-EN 13964.
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Montagens

Sistema A

Forro suspenso com perfis “T” ocultos

Observações técnicas:

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas sobre as estruturas, certificados e 
montagem do sistema em www.heradesign.com e no Guia de Instalação da HERADESIGN®.

Devem ser usados espaçadores para a estrutura transversal do sistema – distância máxima 1200 mm.

As dimensões do painel estão disponíveis somente para dimensões da grade de 600.

O tipo de borda VK-09 está disponível nas espessuras de 25 e 35 mm.

Formatos especiais apenas sob consulta – comprimento máximo 1800 mm.

Os tipos de borda VK-10 e VK-10/5 estão disponíveis apenas na espessura de 35 mm.
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Materiais necessários para o Sistema C  (por m2)

X

Y
Tamanho do módulo em mm 600 x 600 625 x 625 600 x 1200 625 x 1250

Placas minerais AMF peça 2,78 2,56 1,39 1,28

Perfil principal “T” T24/38-3600 ou 3750 m 0,84 0,80 0,84 0,80

Perfil transversal “T” T24/33 -1200 ou 1250 m 1,67 1,60 1,67 1,60

Perfil transversal “T” T24/33 -600 ou 625 m 0,84 0,80 – –

Cantoneira RWL m 0,60 0,60 0,60 0,60

Tirante rígido com suporte nivelador SoS com 
gancho superior ou equivalente

peça 0,67 0,67 0,67 0,67

Grampo de pressão DFK (opcional) peça 5,56 5,12 2,78 2,56

Centros dos tirantes m 1,25 1,20 1,25 1,20

Centros dos perfis principais m 1,20 1,25 1,20 1,25

Linhas disponíveis para o Sistema C  (por m2)

VENTATEC® Performance T24
Junção superposta

Junção de topo

VENTATEC® Performance - HIGH T24
Junção superposta

Junção de topo

VENTATEC® Performance T15 Junção de topo

Sistema C    
Sistema exposto, placas removíveis

Deseja saber mais sobre o AMF VENTATEC®?
Se tiver dúvidas sobre a aplicação e a escolha dos sistemas, seu representante local está disponível para 
aconselhá-lo! Pode-se encontrar mais informações sobre AMF VENTATEC® em: www.knaufamf.com

AMF VENTATEC® – 
sistemas de perfis 
estruturais da 
Knauf AMF
Placas de forro acústicas, estrutura com garantia de 
qualidade, segurança do sistema, economia de tempo 
e benefícios de custo de um único fornecedor.
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Borda VK-10 para estrutura oculta 
(consulte a página 47)

 Sistema removível com perfis “T” ocultos

 O reforço transversal do sistema é feito usando barras  
 espaçadoras acima de cada segunda placa. Portanto,  
 cada segunda placa é imediatamente removível.

 Para assegurar uma instalação sem problemas  
 das placas, a altura mínima de suspensão  
 para instalações que usam tirantes  
 flexíveis sem suportes niveladores é  
 14 cm. Para tirantes rígidos com  
 suportes niveladores ou para uma suspensão  
 com componentes deslizantes, é necessário  
 um mínimo de 19 cm. Para sobrecamadas de lã  
 mineral, deve-se acrescentar à altura mínima de  
 suspensão a espessura da lã mineral.

Materiais necessários para o Sistema A  (por m2 de área de teto) 1)

Núm. Descrição. Artigo núm. Módulo 600 x 600 Módulo 600 x 1200

Perfil principal DX35 XH 370 W 1,70 m 1,70 m

Barra espaçadora 1,39 m 1,39 m

Cantoneira perimetral 0,40 m 0,40 m

Tirante 1,38 peças 1,38 peças

1) Todos os números são aproximados, sem permitir desperdício

Tabela de carga – peso máximo permitido em kg (por m2 de área de forro)

Centros dos perfis principais 600 mm 600 mm

Centros dos tirantes A (mm) Módulo 600 x 600 Módulo 600 x 1200

800 30,0 30,0

1000 30,0 30,0

1200 20,0 20,0

Observação:
A carga por m2 deve ser distribuída 
uniformemente (nenhum ponto extra de 
carga é permitido). A deflexão conforme 
a classe 1 (L/500) da EN 13964 varia de 
acordo com a carga, considerando que a 
estrutura esteja instalada como mostrado 
nos desenhos.

Para outras estruturas de forros, cargas ou centros de tirantes, entre em contato com a Knauf AMF

Detalhes

Sistema A    
Sistema oculto, placas removíveis

Distâncias (mm)
A 800 - 1500
B 600
C max. 400
D max 1250

1
3

4
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Design resistente a impacto, 
com painéis de 35 mm de espessura

Montagem em parede com perfis para fixação HERADESIGN®

Sistema de revestimento de parede com perfis ocultos

Observações técnicas: 

Os perfis principais e perimetrais estão disponíveis nos comprimentos de 3000 e 1500 mm.

Na montagem de revestimento de parede com perfis ocultos, os perfis de alumínio (horizontais) podem ser fixados a perfis de madeira tratada 
(como no esboço acima) ou a perfis metálicos.

As dimensões do painel estão disponíveis somente nos tamanhos 1200/600 e 600/600 mm.

O tipo de borda SY-02 está disponível nas espessuras de 25 e 35 mm.

Inadequado para piscinas cobertas.

Siga as instruções de instalação!

A instalação oculta com perfis para fixação HERADESIGN® também é uma alternativa para aplicações de forros.

A Knauf AMF não é uma fornecedora de kits em termos da DIN-EN 13964.

Montagens
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Montagens
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Informações de instalação

Informações e instruções de instalação
Os painéis acústicos HERADESIGN® são entregues cuidadosamente embalados e testados quanto à qualidade. No entanto, um forro ou 
design de forro de alta qualidade depende de uma instalação exata e de um ambiente de trabalho adequado. Um resultado excelente 
somente será assegurado por um trabalho cuidadoso e por altos padrões de qualidade do produto.

Material e umidade
Devido à natureza orgânica da madeira como um componente nos painéis 
HERADESIGN®, não é possível evitar pequenos desvios de tamanho. Em 
especial com umidade fortemente oscilante, os painéis podem encolher ou 
inchar em pequeno grau.

Tolerâncias de produção:
Para tamanhos nominais (comprimento/largura/espessura): ± 1 mm,

Para comprimentos acima de 1250 mm: comprimento ± 2 mm;  
largura/espessura ± 1 mm

Encolhimento final em um clima padrão de 23°C e umidade relativa de 50%:
Alteração de comprimento: máx. ± 1‰

Alteração de largura: máx. ± 3‰

Cor e textura
Devido à natureza orgânica das matérias-primas magnesita e madeira, 
podem ocorrer diferenças de cor e textura. A direção de instalação (direção 
ideal da fibra), marcada por uma seta na parte traseira do painel, deve 
ser observada para painéis quadrados. Em comparação com os produtos 
padrão, os produtos A2 têm uma textura de superfície mais aleatória. Os 
painéis acústicos com as texturas de fibra macro, superfine, fine, fine A2 
e superfine A2 também podem ser pintados muitas vezes sem perder suas 
excelentes propriedades de absorção sonora.

Qualidade da cor
A tinta de emulsão para interiores é usada na pintura dos painéis acústicos 
HERADESIGN® brancos padrão, enquanto as tintas à base de silicato, que 
usam silicato de potássio e agentes vinculantes orgânicos como aditivo, 
são usadas na pintura dos painéis acústicos HERADESIGN® em tons 
naturais, tons pastel ou cores sólidas. Para aplicações com umidade relativa 
constante entre 80% e 90%, a tinta deve ser usada com um aditivo BFA.

Pode-se encontrar informações extensas detalhadas sobre as estruturas, certificados e 
montagem dos sistemas em www.heradesign.com e no Guia de Instalação da HERADESIGN®.

Condições de armazenamento e instalação
A instalação dos painéis acústicos HERADESIGN® faz parte do trabalho a 
seco e da decoração de interiores e somente deve ser feita sob condições 
controladas de umidade e temperatura. Todas as atividades de construção 
que gerem poeira devem ser concluídas antes do início da instalação. 
Já deve ter passado o risco de penetração de umidade ou água de 
chuva. Além disso, antes de iniciar o trabalho de instalação, é preciso 
providenciar uma cobertura fechada da edificação e todo o trabalho de 
nivelamento e reboco interno deve ser concluído pelo menos 14 dias antes. 
Instale os painéis somente em salas onde as seguintes condições sejam 
asseguradas:

Para salas aquecidas ou com ar condicionado: umidade relativa máxima de  
75%, temperatura mínima de +7°C.

Para salas não aquecidas: umidade relativa máxima de 85%, temperatura 
mínima de +5°C.

Condicionamento e climatização: Os painéis precisam ser armazenados 
sem a embalagem durante no mínimo três dias no local onde devem 
ser instalados e nas mesmas condições climáticas de quando a sala 
estiver em uso (inclusive nos casos em que forem usados aquecimento e 
condicionamento de ar).

A umidade máxima de instalação dos painéis acústicos HERADESIGN® não 
deve exceder 15% por peso.

Limites de aplicação
Os painéis acústicos HERADESIGN® são adequados para aplicações com 
umidade relativa constante de até 90%.
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Bordas do sistema
Os painéis acústicos HERADESIGN® podem ser fornecidos com diferentes tipos de bordas para corresponder ao conceito arquitetônico e ao tipo 
de instalação planejada. Dessa forma, pode-se usar os painéis acústicos HERADESIGN® em quase todos os sistemas de suspensão e métodos de 
instalação mais comuns.

Bordas do sistema
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1) A borda em linha reta não é visível. Fornecido sob encomenda (largura máxima 600 mm).
2) Para fins de faturamento e de encomenda, sempre utilizar as dimensões nominais (não usar o formato real do painel).
3) O encontro de quatro painéis requer cuidado na instalação para que as quatro bordas fiquem alinhadas e niveladas.
4) O formato real do painel é menor do que a modulação nominal do sistema.
5) Os formatos personalizados podem ser fabricados por encomenda. Consulte-nos para comprimentos superiores a 1800 mm.
6) Os produtos com 15 mm de espessura só estão disponíveis nos formatos de 600 x 600 mm ou 625 x 625 mm.
7) Largura máxima 600 mm.
8) Para a fixação com parafusos, a largura da seção também se aplica à subestrutura de madeira.
9) Para Heradesign® plano, o chanfro das arestas AK-01, SK-06, VK-09, SY-02 é de apenas 3 mm.
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Sistema B 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm C/L (mm) C/L (mm)

Bordas do sistema: montagem com parafusos

GK Bordas retas • • • • • • • – – – • • • • 60
1)
3)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 1250/625

AK-00
Bordas longitudinais chanfradas 
em 5 mm e bordas laterais retas

• • • • • • • • • – • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

AK-01 Bordas chanfradas em 5 mm • • • • • • • • • • • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

AK-02
/5

Bordas rebaixadas (sem bisote), 
com 5 mm largura da junta

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

AK-02
/10

Bordas rebaixadas (sem bisote), 
com 10 mm largura da junta

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

AK-02
/20

Bordas rebaixadas (sem bisote), 
com 20 mm largura da junta

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

AK-03
Bordas rebaixadas e chanfradas em 5 mm, 
com 20 mm largura da junta

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625
600/600 625/625

1200/600 1250/625

Bordas do sistema: Sistema de grade exposta HERADESIGN® 24/38 - instalação por inserção

Sistema C 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm C/L (mm) C/L (mm)

SK-04 Bordas retas
• • • • • • • • • • • • • •

24
2)
4)

600/600 625/625 594/594 619/619

• – • • – • • • • • – • – • 1200/600 1250/625 1194/594 1244/619

SK-05 Bordas rebaixadas (sem bisote) • – • • – • • • • – – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

SK-06 Bordas rebaixadas e chanfradas em 5 mm • – • • – • • • • • – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

Bordas do sistema: Sistema de grade oculta HERADESIGN® 35/38 – instalação por deslizamento

Sistema A 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm C/L (mm) C/L (mm)

VK-09
Bordas com ranhuras e chanfrados de 5 mm. 
Neste sistema as placas não são removíveis!

• – • • – • • • • • – • – • 35
3)
5)

600/600 
1200/600

600/600 
1200/600

VK-10
Borda longitudinal com ranhura, 
bordas chanfrada em todos os lados em 5 mm. 
Placas removíveis!

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

VK-10
/5

Borda longitudinal com ranhura, 
bordas rebaixadas (sem bisote), com 5 mm largura da junta. 
Placas removíveis!

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

Bordas do sistema: instalação especial (perfis especiais)

Sistema S 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm C/L (mm) C/L (mm)

SY-02
Para perfil “H” de alumínio da HERADESIGN®, 
bordas longitudinais com sulco e chanfros de 5mm 
em todos os lados

• – • • – • • • • • – • – • 35 3) 600  625 
600/600 625/625 

1200/600 1250/625 

SY-03
Para perfil especial, bordas com sulco e corte reto 
para afastamento em todo o perímetro de 5 mm

• – • • – • • • • – – • – • 12
2)
4)

600/600 625/625 
1200/600 1250/600 

600/595 625/620 
1200/595 1250/620 

SK-08
Para perfil especial “cartola”, bordas longitudinais 
retas e bordas laterais chanfradas

• – • • – • • • • – – • – • 20
2)
4)

620  645
600/595 625/620 

1200/595 1250/620
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Pode-se encontrar também mais referências e projetos interessantes no 
Lookboook da HERADESIGN®.

 A SOMAA gosta de planejar com produtos HERADESIGN® porque podem ser usados de  
diversas formas inovadoras. “Nossos empregados gostam de trabalhar com produtos HERADESIGN® 

       porque o material é fácil de usar e simples. Os proprietários de edificações apreciam o HERADESIGN®, 

                porque o produto é ecológico e econômico ao mesmo tempo.”

Hadi A. Tandawardaja, arquiteto, SOMAA. – Society for Architecture and Design

“Uso os painéis acústicos HERADESIGN® em meus projetos o tempo todo.  

 Têm um efeito especial na superfície e combinam ecologia,  
absorção sonora e design de forma única.”

Eberhard Lämmle, arquiteto independente, Vaihingen, Alemanha

 “Estamos fazendo o projeto com as soluções acústicas HERADESIGN®,

porque a acústicas de boas salas deve ser vista!”
Anton Mang / Wollmann & Mang, Munique, Alemanha

58



Opiniões dos clientes

59



Suporte técnico, serviço ao cliente e logística –
Centro de especialização na Europa 
e rede de distribuição em todo o mundo

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Áustria
Tel.: +43 4245 2001-0
infolknaufamf.at

C  

A Knauf AMF, especialista em forros e revestimentos acústicos arquitetônicos, com sua rede 
mundial de vendas e assistência técnica permanente, oferece soluções personalizadas e assessoria 
especializada aos arquitetos, designers, distribuidores, instaladores especializados e construtoras.
Conosco, você estará sempre na vanguarda das soluções para forros e revestimentos acústicos!

A Knauf AMF não se responsabiliza pela exatidão das informações fornecidas.
Sujeito a alteração sem aviso prévio.  01/2019

Knauf AMF Forros do Brasil Ltda. 
Rua Princesa Isabel, 94 Sala 111
Brooklin Paulista 
São Paulo-SP
CEP 04601-000 - Brasil

Tel.: (11) 3539 - 3930
Fax: (11) 3539 - 3930 ramal 108

info@knaufamf.com.br
www.knaufamf.com.br

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Alemanha

Tel.: +49 8552 422-0
Fax: +49 8552 422-32

info@knaufamf.com
www.knaufamf.com




