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 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF AKUSTİK MANŞON / ACOUISTICAL MUFF

BAF AKUSTİK MANŞON ürünlerinin kullanımı kolay, tüm yapı elemanları ile uyumlu olacak şeklide farklı ölçülerde ve 
ekonomik ürünlerdir.

BAF ACOUSTICAL MUFF products are easy to use, economic and suitable for all kind of construction elements of different size.

BAF AKUSTİK MANŞON ürünleri, yapı elemanlarının ve mekanik cihazların montajı sırasında, vida ve cıvataların 
konsrüksiyona ve cihazlara doğrudan temasını engellemek için kullanılan ürünlerdir. Akustik manşon ürünleri 
özellikle alçıpanel duvar imalatlarında, vidaların galvaniz profillerle temasını engellemek için kullanılırlar.

BAF ACOUSTICAL MUFF products, are used to block the adjacency between screws/bolts, construction and mechanical 
equipments during the installation process. The products are especially used to block the adjacency between screws and 
galvanized profiles.

1- GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE
2- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
3- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
4- AKUSTİK MANŞON / ACOUSTICAL MUFF
5- BAF STRIP
6-AKUSTİK MASTİK / ACOUSTICAL SEALANT

BAF AKUSTİK MANŞON


