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PRodukcja systemów IzolacjI teRmIcznej, akustycznej, 
wodoodPoRnej, jak RównIeż Innych elementów stosowanych w 
budownIctwIe.

ISOSYSTEM jest dynamiczną firmą, która produkuje zintegrowane systemy izolacji termicz-

nych, akustycznych, wiatro- i wodoszczelnych, a także inne elementy wykorzystywane w 

budownictwie. Rozbudowana firma, posiadająca duży magazyn, co pozwala systemowi 

logistycznemu zagwarantować Klientom dostawę efektywnych rozwiązań w krótkim cza-

sie. ISOSYSTEM realizuje programy szkoleniowe dla firm na temat wykorzystania i technik 

montażu systemów izolacyjnych, a także gwarantuje obsługę posprzedażową.

Spółka



Głównym celem współczesnego budownictwa jest trwałość środowiska; biobudownictwo, 

bioarchitektura, odnawialność źródeł energii ( green energy) i budownictwo ekologiczne są 

zatem elementami nierozerwalnie związanymi z budownictwem przyjaznemu środowisku, 

i sprawiają, że ISOSYSTEM to Twój idealny partner w drodze do osiągnięcia wspomnianego 

celu. Dzisiaj, zanim wybierze się lokalizację przyszłej budowy, należy dokonać oceny jej 

oddziaływania na środowisko, a dokładniej mówiąc, relacji zachodzącej pomiędzy domem 

a jego najbliższym otoczeniem, biorąc pod uwagę lokalny klimat, siłę wiatrów, ekspozycję 

na promienie słoneczne, a także charakterystykę geotermiczną terenu. Oprócz czysto 

technicznego zagadnienia, teraz bardziej niż kiedykolwiek jedyną realnie bezpieczną w czasie 

inwestycją jest dom. Twój dom jest fundamentem rodziny. 

 Jesteśmy zawsze w 

harmonii ze środowiskiem.

PRzyjAzność dlA śRodowiSkA
BioBudownict wo



zAlEty

 Izolacja akustyczna
 Łatwość montażu
 suchy montaż
 PRzydatny PRzy Remontach
 szeRoka gama PRoduktów
 wsPaRcIe na etaPIe PRojektowanIa



izolAcjA AkuStycznA

Systemy i produkty stworzone w oparciu o rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów „wymogi akustyczne budynków pasywnych” z dnia 
05/12/1997 i zgodne z normą uni 11367 dotyczącą klasyfikacji 
akustycznej budynków. Są to produkty zrealizowane na podstawie 
doświadczenia iSoSyStEM, testowane w laboratoriach akustycznych, 
a także zweryfikowane na różnego rodzaju budowach, żeby określić 
jakość i elastyczność wprowadzanego systemu.

•  Panele izolujące i pochłaniające dźwięk do aplikacji w przegrodach 
ścian działowych dwóch jednostek mieszkalnych, w strukturach i 
sufitach podwieszanych z karton-gipsu.

•  Panele izolujące i pochłaniające dźwięk do ścian i sufitów 
podwieszanych z karton-gipsu.

•  Produkty do realizacji posadzek przemysłowych (pływających), 
które osłabiają odgłosy uderzeniowe, w tym tłumią odgłosy 
kroków i hałasy strukturalne. 

•  Systemy izolacyjne pod parkietem, wygłuszające odgłosy 
uderzeniowe, w tym odgłosy kroków.

•  Systemy termoakustyczne o właściwościach wentylacyjnych do 
pokryć dachowych 
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PAnElE izolującE i PochłAniAjącE 
dźwięk do ściAn i Sufitów 

PodwiESzAnych z kARton-giPSu.
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dAnE tEchnicznE 
samonośny panel listwowy, dwie strony dźwiękochłonne i dźwiękoszczelne acustIc Rc®, utworzone 
przez połączenie dwóch warstw wełny mineralnej o grubości 20 mm, o wysokiej gęstości, z zastosowaniem 
masy plastomerycznej o wadze nominalnej 7,5 kg/m2. nominalna grubość panelu 47 mm. 
wymiar panelu: 1000x600 mm. 

Wełna mineralna

Masa 
plastomeryczna

Wełna mineralna

foRMAty StAndARdowE
 1000x600 mm panel listwowy o dwóch dłuższych krawędziach 
 nominalna grubość panelu 47 mm
 m2 30 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 produkt samonośny
 waga panelu 13/14 kg/ m2 nominalna
 przewodność cieplna λd 0,037 w/m°k
 wytrzymałość termiczna przy gr. 40 mm Rd =1,05 m2k/w
 wytrzymałość na ściskanie σ10 = 0,048 n/mm2 

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 0002-B/dc/Acu/08 z dniA 29/01/2008 
Laboratorium Fizyki Technicznej/ACUSTICA “CSI”
Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią UNI EN ISO 140-3 i ocena 
indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.

opis testu:
 1 wysokiej gęstości wełna mineralna o grubości 20 mm
 2 masa plastomeryczna samonośna o wadze 7,5 kg/m2

 3 wysokiej gęstości wełna mineralna o grubości 20 mm

grubość nominalna próbki 47 mm

wynik testu:

Rw=30dB

1

2

3

AcuStic Rc® 
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PRóBA lABoRAtoRyjnA nR 170 z dniA 05-11-2004 wydziAł fizyki tEchnicznEj
Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Padwie. 
Określenie wskaźnika izolacji dźwiękowej elementu  
budowlanego w laboratorium zgodnie z normą EN ISO 140-3

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 8 cm
 3 AcuStic Rc® 
 4 cegła perforowana 12 cm
 5 tynk 1,5 cm

grubość ściany około 27 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

Rw=54dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 24-01-20111 

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 12 cm
 3 AcuStic Rc®
 4 cegła perforowana 12 cm
 5 tynk 1,5 cm
 6 Isorubber pasek 0,5 cm.

grubość ściany około 32 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=58dB

1

25

3

4

AcuStic Rc® 

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego “AcuStic Rc®” utworzonego przez 
połączenie dwóch warstw wełny mineralnej wysokiej gęstości,grubość nominalna 20 mm, z masą 
plastomeryczną o wadze nominalnej 7/7,5 kg/m2.
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dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego,“AcuStic Rc2®” utworzonego przez połączenie 
dwóch warstw wełny mineralnej wysokiej gęstości,grubość nominalna 20 mm, z dwiema papami 
plastomerycznymi o wadze nominalnej 7/7,5 kg/m2.

foRMAty StAndARdowE
 1000x600 mm panel listwowy o dwóch dłuższych krawędziach 
 nominalna grubość panelu 52 mm
 m2 30 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 produkt samonośny
 waga panelu 20 kg/ m2 nominalna
 przewodność cieplna λd 0,037 w/m°k
 wytrzymałość termiczna przy gr. 40 mm Rd =1,05 m2/w
 wytrzymałość na ściskanie σ10 =0,048 n/mm2 

dAnE tEchnicznE 
samonośny panel listwowy, dwie strony z izolacją dźwiękochłonną i dźwiękoszczelną „acustIc Rc 2®”, 
utworzone przez połączenie dwóch warstw wełny mineralnej o wysokiej gęstości, z dwiema warstwami 
masy plastomerycznej o wadze nominalnej 7,5 kg/m2. 
wymiar panelu: 1000x600 mm grubość: nominalna 52 mm.

Wełna mineralna

Masa 
plastomeryczna

Wełna mineralna

Masa 
plastomeryczna

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 205877 z dniA 21-12-2005
Instytut Giordano
Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią UNI EN ISO 140-3 i ocena 
indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.

opis testu:
 1 wysokiej gęstości wełna mineralna o grubości 20 mm
 2 masa plastomeryczna samonośna o wadze 7,5 kg/m2

 3 wysokiej gęstości wełna mineralna o grubości 20 mm
 4 masa plastomeryczna samonośna o wadze 7,5 kg/m2 

grubość nominalna próbki 52 mm
wynik testu:

Rw=38dB

1

2

4

3

AcuStic Rc2® 
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Folia polietylenowa

Materiał dźwiękochłonny i 
dźwiękoszczelny z włókna szklanego

Materiał dźwiękochłonny i 
dźwiękoszczelny z włókna szklanego

Masa plastomeryczna

dAnE tEchnicznE 
Panel samonośny, zawierający izolację dźwiękochłonną i dźwiękoszczelną, “acustIc staR®” wykonany 
dzięki aplikacji masy plastomerycznej o wadze nominalnej 7,5 kg / m2 do panelu z wełny mineralnej i 
do panelu z wełny z włókna szklanego (obie o wysokiej gęstości). 
grubość nominalna panelu 40 mm wymiar panelu: 1000x600 mm.

foRMAty StAndARdowE
 1000X600 mm 
 nominalna grubość panelu 40 mm
 m2 30 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 12/13 kg/ m2 (nominalna)
 przewodność cieplna wełny mineralnej λd  0,037 w/m°k
 przewodność cieplna wełny z włókna szklanego λd  0,032 w/m°k
 wytrzymałość termiczna wełny mineralnej przy gr. 20 mm Rd =0,50 m2 k/w
 wytrzymałość termiczna wełny z włókna szklanego przy gr. 20 mm Rd =0,63 m2 k/w

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR 169 z dniA 05-11-2004 wydziAł fizyki tEchnicznEj
Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Padwie. 
Określenie wskaźnika izolacji dźwiękowej elementu budowlanego w laboratorium zgodnie  
z normą EN ISO 140-3.

1

5

2

3

4

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 8 cm
 3 AcuStic StAR®
 4 cegła perforowana 12 cm
 5 tynk 1,5 cm

grubość ściany około 27 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

Rw=53dB

AcuStic StAR®
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AcuStic StAR®

1

6

2

3

4
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wyniki BAdAń nA BudowiE 
Budowa: Fabryka przeznaczona na cele mieszkaniowe w miejscowości Monastier (Treviso).

stratygrafia: cegła perforowana 12 cm, ACUSTIC STAR 4 cm, cegła perforowana 8 cm, tynk 1,5cm.

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 8 cm
 3 AcuStic StAR®
 4 cegła perforowana 12 cm
 5 Isorubber pasek 0,5 cm
 6 tynk 1,5 cm

Grubość ściany około 27 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

R’w=55dB

wyniki BAdAń nA BudowiE 
stratygrafia: cegła perforowana 8 cm, ACUSTIC STAR 4 cm, cegła perforowana 8 cm, tynk 1,5 cm.

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 8 cm
 3 AcuStic StAR®
 4 cegła perforowana 8 cm
 5 Isorubber pasek 0,5 cm

Grubość ściany około 28 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

R’w=50dB

1

1

2

3

4

5

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego, “AcuStic StAR®” utworzonego przez połączenie 
jednej warstwy wełny mineralnej i jednej warstwy wełny z włókna szklanego (obie o wysokiej gęstości), z 
papą plastomeryczną o wadze nominalnej 7/7,5 kg/m2.
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AcuStic Soft® 

foRMAty StAndARdowE
 1400X600 - 1200X1400 mm 
 nominalna grubość panelu 40 mm
 m2 50,4 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 5,2 kg/ m2 (nominalna)
 przewodność cieplna wełny mineralnej λ: 0,044 w/m°k

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 13 cm
 3 AcuStic Soft® 4 cm
 4 cegła perforowana 13 cm
 5 tynk 1 cm
 6 Isorubber pasek 0,5 cm
grubość ściany około 33 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

R’w=53dB

1

6

5

4

3

2

wyniki BAdAń nA BudowiE 

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
Instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego, “AcuStic Soft®”, utworzonego przez połącze-
nie dwóch warstw włókna drzewnego sprasowanego (produkt ekologiczny), o gęstości 250 kg / m3, gru-
bość 10 mm, z warstwą włókna syntetycznego, o gęstości 30 kg / m3 i grubości 20 mm. nominalna grubość 
panelu 40 mm.

włókno drzewne

włókno drzewne

włókno poliestrowe

dane techniczne 
Panel nośny listwowy dwustronny, izolacja dźwiękochłonna i dźwiękoszczelna „acustIk soFt®”, 
utworzona przez połączenie dwóch warstw włókna drzewnego sprasowanego (produkt ekologicz-
ny), o gęstości 250 kg / m3, grubość 10 mm, z dodatkową warstwą włókna poliestrowego, o gęstości 
30 kg / m3 i grubości 20 mm. nominalna grubość panelu 40 mm.
wymiar panelu: 1400x600/1400x1200 mm. 

BioBudownic t wo
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AcuStic lEAd® 

foRMAty StAndARdowE
 1400X600 mm panel listwowy 4 krawędzie na życzenie 
 nominalna grubość panelu 40 mm
 m2 42 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 19+0,35+19: 14 kg/ m2 (nominalna)
 waga panelu 19+0,50+19: 15,5 kg/ m2 (nominalna)
 przewodność cieplna λ 0,044 w/m°k
 

dAnE tEchnicznE 
samonośny izolacyjny panel listwowy dwustronny „acoustIc lead®” utworzony przez połączenia dwóch 
warstw włókna drzewnego o gęstości 250 kg / m3, 19 mm grubości, z umieszczoną ołowianą blachą o 
grubości 3,5 / 10 i 5 / 10. 
grubość nominalna panelu 40 mm.

wyniki BAdAń nA BudowiE 

opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 cegła perforowana 13 cm
 3 AcuStic lEAd® 14 cm
 4 cegła perforowana 8 cm
 5 tynk 1,5 cm
 6 Isorubber pasek 0,5 cm

grubość ściany około 27 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 140-4

R’w=53dB

1

6

5

2
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4

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego, “AcuStic lEAd®”, utworzonego przez połą-
czenie dwóch warstw włókna drzewnego sprasowanego (produkt ekologiczny), o gęstości 250 kg / m3, 
grubość 19 mm, z warstwą laminowanej blachy ołowianej pierwszego topienia, o grubości 3,5/10 e 5/10. 
grubość nominalna panelu 40 mm.

włókno drzewne

włókno drzewne

laminowana blacha 
ołowiana
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oPiS PRoduktu 
samonośny panel izolacyjny „acoustIc Pet®”, składa się z dwóch mas plastomerycznych 4 kg / m2 każda, 
połączone z włóknem poliestrowym o zmniejszonej palności 2000 gr / m2, całkowitej grubości 50 mm; 
nominalna masa całkowita powierzchniowa 11 kg / m2 nominalna.

foRMAty StAndARdowE
 1400X1000 mm
 nominalna grubość panelu 50 mm
 m2 50,2 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 11 kg/ m2 (nominalna)
 przewodność cieplna : 0,034 w/m°k

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 0058-B/dc/Acu/05 z dniA 08-06-2005
Laboratorium Fizyki Technicznej/ACUSTICA “CSI”
Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią  
UNI EN ISO 140-3 i ocena indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.

opis testu:
 1 papa plastomeryczna 4 Kg/m2 nominalna
 2 wata poliestrowa recyklowana 50 mm
 3 papa plastomeryczna 4 Kg/m2 nominalna

grubość nominalna próbki 50 mm

wynik testu:

Rw=29dB

1

2

3

AcuStic PEt® 

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna ścian zostanie przeprowadzona za pomocą:
instalacji panelu dźwiękochłonnego i dźwiękoszczelnego “AcuStic PEt®”. samonośny panel dźwięko-
chłonny “AcuStic PEt®“, składa się z dwóch mas plastomerycznych 4 kg / m2 każda, włókna poliestrowego 
2000 gr / m2, całkowita grubość nominalna 40 mm ; masa nominalna całkowita 10 kg / m2. 

Masa 
elastomeryczna

Masa 
elastomeryczna

Wata 
poliestrowa



PAnElE dźwiękoSzczElnE do 
ściAn, ściAnEk dziAłowych 
i Sufitów PodwiESzAnych z 

kARton-giPSu.
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dAnE tEchnicznE 
Panel izolujący wibracje utworzony z połączenia płyty gipsowo-kartonowej 12 mm i płyty z granulatu 
gumy wulkanizowanej o gęstości 750 kg/m3, grubość 10 lub 20 mm Połączenie materiałów o różnym skła-
dzie i gęstości, to idealne rozwiązanie dla izolacji akustycznych. Panel gumowy może być połączony także 
z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

foRMAty StAndARdowE
 2000x1200 mm 
 nominalna grubość panelu 22/32 mm
 m2 60 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 25 kg/ m2 (nominalna)
 żeby otrzymać informacje na temat klejenia, zaleca się kontakt z  
 biurem technicznym Isosystem
 

opis testu:
 1 ISORUBBER gęstość 750 Kg/m3, grubość 20 mm
 2 karton-gips 12 mm

Grubość nominalna próbki 32 mm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

Rw=32dB

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 0002-B/dc/Acu/08 z dniA 29-01-2008 

LABORATORIUM FIZYKI TECHNICZNEJ/ACUSTICA “CSI”
Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią  
UNI EN ISO 140-3 i ocena indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.

1

2

gESS fon RuBBER®
ISORUBBER

Płyta 
kartonowo-gipsowa
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gESS fon RuBBER®

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna do ścian, wnęk, sufitów podwieszanych, szybów windowych, kolumn, odbywa się za 
pomocą mechanicznego mocowania gess fon Rubber:
Panel izolujący wibracje utworzony z połączenia płyty gipsowo-kartonowej 12 mm i płyty z granulatu 
gumy wulkanizowanej o gęstości 750 kg/m3, grubość 10 lub 20 mm. Połączenie materiałów o różnym 
składzie i gęstości, to idealne rozwiązanie dla izolacji akustycznych. Panel gumowy może być połączony 
także z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

opis testu:
 1 karton-gips 
 2 gESS fon RuBBER 12,5+20 mm. 
 3 struktura metalowa o grubości 75 mm 

z panelem z wełny mineralnej o gęstości 
70 kg/m3 grubość 40 mm.

 4 gESS fon RuBBER 12,5+20 mm.
 5 karton-gips 

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą  
UNI EN ISO 717-1

R’w=56dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 16-06-20111
Budowa: Ulica Oasi Lido w Nazioni (FE) 

5

4

3

1
2
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gESS fon guM®

dAnE tEchnicznE 
Panel powstały z połączenia płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 i masy o wysokiej gęstości ePdm (gumy), 
grubości 2 mm, pozorna gęstość równa 4 kg/m2 “gess Fon gum®” stosuje się w ścianach działowych i 
sufitach podwieszanych, w celu podwyższenia masy powierzchniowej systemów konstrukcyjnych. osiąga 
się w ten sposób doskonałe rezultaty w izolacji akustycznej, przy minimalizacji grubości. ePdm (guma), 
może być połączona także z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

Opis badania według prognoz

1 Płyta kartonowo-gipsowa RB 13

2 panel izolacyjny z gumy na bazie polimerów i wypeł-

niaczy mineralnych o grubości 2 mm i powierzchniowej 

gęstości równej 4 Kg/m2.

Rw=36 dB

zastosowanie normy unI en Iso 717-1 do obliczenia indeksu syntetycznego.
stosując normę unI en Iso 717-1 możliwe jest wyliczenie wskaźnika oceny utraty parametrów transmisji dla normalnego zakresu.

EPDM (guma)

Płyta kartonowo-gipsowa

foRMAty StAndARdowE
 2000x1200 mm 
 nominalna 15 mm
 25 sztuk płyt na paletę
 m2 60 na paletę

infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 14 kg/ m2 (nominalna)

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna do ścian, wnęk, sufitów podwieszanych, szybów windowych, kolumn, odbywa się za 
pomocą mechanicznego mocowania gess fon gum: panel wygłuszający utworzony przez połączenie 
płyty kartono-gipsowej Rb 13 i płyty pilśniowej o gęstości 1150 kg/m3 z masą o wysokiej gęstości ePdm, 
grubości 2 mm i gęstości równej 4 kg/m2.

krzywa odniesienia krzywa eksperymentalna

częstotliwość hz
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Indeks oceny zgodny z normą unI en Iso 717-1

spis treści 
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opis testu:
 1 Płyta kartonowo-gipsowa RB 13
 2 gESS fon StAR
 3 struktura do karton-gipsu 50 mm
 4 panel z wełny mineralnej 50 mm
 5 cegła perforowana 12 cm
 6 struktura do karton-gipsu 50 mm
 7 gESS fon StAR
 8 Płyta kartonowo-gipsowa RB 13

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

Rw=67dB

dane techniczne 
Panel wygłuszający utworzony z połączenia płyty kartonowo-gipsowej 12 mm, papy plastomerycznej 
i polietylenu fizycznie usieciowanemu o gęstości 30 kg/m3. Połączenie materiałów o różnym składzie i 
gęstości, to idealne rozwiązanie dla izolacji akustycznych. nominalna łączna grubość panelu 19 mm masa 
plastomeryczna i polietylen usieciowany, mogą być połączone także z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

foRMAty StAndARdowE
 2000/3000X1200 mm 
 nominalna grubość panelu 19 mm
 m2 60 na paletę

infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 16,5 kg/ m2 (nominalna)

cERtyfikAt nR 162 z dniA 17-05-2004 wydziAł inŻyniERii uniwERSytEtu w PAdwiE 

Określenie wskaźnika izolacji dźwiękowej elementu  
budowlanego w laboratorium 

gESS fon StAR®

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna do ścian, wnęk, sufitów podwieszanych, szybów windowych, kolumn, odbywa się za 
pomocą mechanicznego mocowania gess fon Star: panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty 
kartonowo-gipsowej 12 mm i płyty pilśniowej o gęstości 1150 kg/m3 z masą plastomeryczną i sieciowionym 
polietylenem o gęstości 30 kg/m3. 

Płyta kartonowo-gipsowa

Papa plastomeryczna

Polietylen
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foRMAty StAndARdowE
 2000x1200 mm 
 nominalna grubość 19 mm

infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 15,50 kg/ m2 (nominalna)
 

gESS fon iPB®

dAnE tEchnicznE 
Panel wygłuszający utworzony z połączenia płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 i polietylenu ołowiu o gru-
bości około 6 mm, polietylenu usieciowanego fizycznie i ołowianej blachy laminowanej 0,50 mm. Połą-
czenie materiałów o różnym składzie i gęstości, to idealne rozwiązanie dla izolacji akustycznych. poliety-
len ołowiu może być połączony także z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

4

6

5

7

1

2

3

opis testu:
 1 Podwójna płyta kartonowo-gipsowa RB 13
 2 struktura do karton-gipsu 50 mm  
 3 panel z wełny mineralnej 40 mm, o gęstości 60 kg/m3

 4 gESS fon iPB 0,50
 5 struktura do karton-gipsu 50 mm  
 6 panel z wełny z włókna szklanego 40 mm, o gęstości 20 kg/m3

 7 Podwójna płyta kartonowo-gipsowa RB 13

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-1

Rw=63dB

PRóBA nR 61/2006, nA BudowiE, dniA 30-03-2006

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna do ścian, wnęk, sufitów podwieszanych, szybów windowych, kolumn, odbywa się za 
pomocą mechanicznego mocowania gess fon iPB: panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty 
kartonowo-gipsowej Rb 13 i płyty pilśniowej o gęstości 1150 kg/m3 z polietylenem ołowiu o grubości około 
6 mm polietylen zamkniętokomórkowy sieciowany fizycznie i laminowana ołowiana blacha 0,50 mm.

Płyta kartonowo-gipsowa

laminowana  
blacha ołowiana polietylen 

zamkniętokomórkowy

polietylen 
zamkniętokomórkowy
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gESS fon PB®

foRMAty StAndARdowE
 1000/2000X1200 mm 
 nominalna grubość 12+0,5/1/2 mm

infoRMAcjE tEchnicznE
 waga panelu 12+5/10: 15kg/m2 (nominalna)
 waga panelu 12+10/10 20kg/m2 (nominalna)
 waga panelu 12+20/10: 31,2 kg/m2 (nominalna)

dAnE tEchnicznE
Panel utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 z laminowaną ołowianą blachą 0,5, 
1 lub 2 mm gess Fon Pb® znajduje odpowiednie zastosowanie w środowisku narażonym na działanie 
radioaktywne i elektromagnetyczne. gess Fon Pb® przyczynia się także do poprawienia stopnia izolacji 
akustycznej, dzięki swojemu wysokiemu ciężarowi właściwemu. ołów może być połączony także z płytą 
pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

System montażu:
gess Fon Pb jest montowany tak, jak zwykła płyta 
kartonowo-gipsowa, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności w trakcie spoinowania, wkręcania śrub 
mocujących i kątowników. druga płyta jest mon-
towana przy użyciu klejów poliuretanowych jed-
noskładnikowych szybko wiążących.

dAnE tEchnicznE
materiały izolujące emisje radioaktywne, elektromagnetyczne i akustyczne ścian, wnęk, sufitów podwie-
szanych, szybów windowych, kolumn, odbywa się za pomocą mechanicznego mocowania gess fon PB:
Panel utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/
m3 i laminowanej ołowianej blachy 0, 5, 1 mm lub 2 mm. 

Płyta kartonowo-gipsowa

Laminowana 
ołowiana blacha
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gESS fon Rc®

dAnE tEchnicznE
“gess Fon Rc® “ jest to panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 
z panelem z wełny mineralnej o wysokiej gęstości wełna mineralna jest materiałem porowatym, o dużych 
właściwościach wygłuszających. w połączeniu z papą, zwiększa poziom izolacji przy niskich częstotliwościach. 
Panel z wełny mineralnej może być połączony także z płytą pilśniową o gęstości 1150 kg/m3.

foRMAty StAndARdowE
 2000/3000X1200 mm 
 nominalna grubość 12+20/30/40/50 mm

infoRMAcjE tEchnicznE
 produkt samonośny
 waga panelu 11,20/12,20/13,20/14,20 kg/ m2 (nominalna)
 przewodność cieplna λd 0,035 w/m°k
 wytrzymałość na ściskanie σ10 =0,025 n/mm2

opis testu:
 1 wełna mineralna 100 kg/m3 grubość 40 mm
 2 karton-gips 12 mm

Grubość nominalna próbki 52 mm.

wynik testu:

Rw=32dB

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 0043-B/dc/Acu/08 z dniA 03-06-2008 
LABORATORIUM FIZYKI TECHNICZNEJ/ACUSTICA “CSI”

Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią  

UNI EN ISO 140-3 i ocena indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.

1

2

dAnE tEchnicznE
Izolacja akustyczna do ścian, wnęk, sufitów podwieszanych, klatek schodowych, odbywa się za pomocą 
mechanicznego mocowania gess fon Rc:
Panel wygłuszający utworzony z połączenia płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 lub płyty pilśniowej o gęstości 
1150 kg/m3 z panelem z wełny mineralnej o wysokiej gęstości.

Wełna mineralna

Płyta kartonowo-gipsowaBioBudownict wo
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gESS fon tERilEX®

dAnE tEchnicznE
Panel utworzony z płyty kartonowo-gipsowej o grubości 12,5 mm połączonej z płytą izolacyjną terilex o 
grubości 10/20/40 mm z modyfikowanej pianki na bazie polietylenu o wysokiej gęstości jest to produkt 
przeznaczony do wygłuszania ścian działowych, zaprojektowany po to, by osiągać wysoką wydajność izo-
lacji akustycznych bez zmniejszania wielkości pomieszczeń; montaż jest prosty i szybki. nie wymaga rów-
nież stosowania metalowych ramek. terilex może być łączony również z płytą pilśniową o gęstości 1150 
kg/m3.

Polietylen

Płyta 
kartonowo-gipsowa

foRMAty StAndARdowE
 grubość 12,5 + 10 mm, wymiar 1200x3000 mm 
 grubość 12,5 + 20 mm, wymiar 1200x3000 mm
 grubość 12,5 + 40 mm, wymiar 1200x3000 mm

infoRMAcjE tEchnicznE
 przewodność cieplna λ 0,04 w/m°k
 odporność na dyfuzję pary wodnej µ: 2000
 sztywność dynamiczna mn/m3 : 10 mm (s’ 28) - 20 mm (s’ 18) - 40 mm (s’ 14)  

2

4

5

3

1
opis testu:
 1 Podwójna płyta kartonowo-gipsowa 2,5 cm
 2 tERilEX 2 cm
 3 cegła perforowana 12 cm.
 4 tERilEX 2 cm
 5 Podwójna płyta kartonowo-gipsowa 2,5 cm

grubość nominalna ściany około 21 cm  

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z  
normą UNI EN ISO 717- 1

Rw=52dB

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 230 z dniA 31-05-2005 
LABORATORIUM FIZYKI TECHNICZNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII UNIWERSYTETU W PADWIE

Pomiar wskaźnika izolacyjności akustycznej R, zgodnie z metodologią UNI EN ISO 140-3  

i ocena indeksu Rw zgodnie z UNI EN ISO 717-1.
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wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 11-04-2008 
Budowa: ulica Ferrari Chiarano (Treviso)

1

2

3

4opis testu:
 1 tynk 1,5 cm
 2 pustak ceramiczny modułowy 25 cm
 3 tERilEX 2 cm
 4 Podwójna płyta kartonowo-gipsowa 2,5

Grubość ściany około 31 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą  
UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=59dB

dAnE tEchnicznE
Panel izolacyjny termoakustyczny utworzony z płyty kartonowo-gipsowej lub płyty pilśniowej o gęstości 
1150 kg/m3 połączony z piankową płytą izolacyjną na bazie polietylenu o wysokiej gęstości.

gESS fon tERilEX®



SyStEMy izolAcji AkuStycznEj i 
PRzEciwdRgAniowEj do dREwniAnych 

i cEMEntowych Podłóg
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AcuStic SyStEM® 7 

foRMAty StAndARdowE
 1000X10000X7 mm
 grubość nominalna płaszcza 7 mm
 16 rolek na paletę
 m2 160 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 taśma samoprzylepna
 polietylen sieciowany 4 mm o gęstości 30 kg/m3

 masa elastomeryczna typu sbs (-15°c) o wadze 3 kg/m2 

1

3

2

opis testu:
 1 żelbet o grubości 140 mm
 2 Acustyc System® 7
 3 wylewka z piaskowca Pietra Serena o grubości 40 mm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą UNI EN ISO 717-2

ln,w=58dB

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 135616 z dniA 29-03-2000
Pomiar izolacji tłumiącej znormalizowane odgłosy uderzeniowe w tym odgłosy kroków (Ln).

Masa elastomeryczna

Montaż boczny

Polietylen sieciowany 
fizycznie, grubość 4 mm

taśma 
samoprzylepna

dAnE tEchnicznE
“acustic system® 7” to podwójny płaszcz z taśmą przylepną, stosowany do tłumienia odgłosów uderze-
niowych, w tym odgłosu kroków. tworzy się go przez połączenie polietylenu sieciowanego fizycznie o 4 
mm grubości i masy elastomerycznej typu sbs (-15 ° c ) o wadze 3 kg / m2.



28

AcuStic SyStEM® 7 
okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1
Pomiar izolacji tłumiącej znormalizowane odgłosy uderzeniowe w tym odgłosy kroków (ln)

pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=52
PRóBA ściśliwości zgodniE z noRMą uni En 12431 „okREślEniE gRuBości 
izolAtoRów dlA PoSAdzEk PRzEMySłowych/ PływAjących”. 

obciążenie wylewki  ściśliwość  Poziomi ściśliwości 
 ≤ 5,0 kPa  0,2 mm     cP2  

PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE, w tyM odgłoSy kRoków, 
zgodniE z noRMą uni En iSo 140-7 nA PRóBcE AcuStic SyStEM 7.
Próba izolacji tłumiącej odgłos uderzeniowe zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce ACUSTIC SYS-
TEM 7, strop Bausta 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowa-
nych poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech róż-
nych warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji 
akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy 
testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie 
urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składa-
jący się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z 
normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w57dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w57dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w56dB
Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w29dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w29dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w30dB
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AcuStic SyStEM® 7 

dAnE tEchnicznE
Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe do stosowania na poddaszach i oddylatowanie wylewki od 
ścian obwodowych, będzie wykonywane poprzez:
suchy montaż systemu “AcuStic SyStEM® 7”, dwustronny płaszcz utworzony przez połączenie poliety-
lenu zamkniętokomórkowego sieciowanego fizycznie o gr. 4 mm i masy elastomerycznej sbs -15° c o 
wadze 3 kg/m2, pod warunkiem użycia izolacyjnej taśmy samoprzylepnej, aby zapobiec mostkom aku-
stycznym. uszczelnienie obwodowe będzie wykonane dzięki “AcuStic BAnd” taśmie samoprzylepnej 
ekspandowanego polietylenu modyfikowanego, ponad cokołem. 

opis testu:
 1 poddasze Bausta 24+4 cm. 
 2 ocieplenie 14 cm
 3 FonoRoll Plus®

 4 AcuStic SyStEM 7® 
 5 wylewka piaskowo-cementowa ± 5 cm.
 6 posadzka drewniana 1,5 cm

wynik testu wykonanego 22-10-2010

l’n,w=38dB
R’w=65dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 22-10-2010 

1

2

3

4

5

6

opis testu:
 1 strop Bausta 24+5 cm. 
 2 ocieplenie 10 cm
 3 AcuStic SyStEM 7 
 4 wylewka piaskowo-cementowa ± 5 cm.
 5 posadzka ceramiczna 

wynik testu wykonanego 07-03-2006

l’n,w=52dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 07-03-2006 

1

2

3

4

5
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AcuStic SyStEM 10® 

foRMAty StAndARdowE
 1000X7000X10 mm
 grubość nominalna płaszcza 10 mm
 12 rolek na paletę
 m2 84 na paletę
infoRMAcjE tEchnicznE
 taśma samoprzylepna
 polietylen sieciowany 8 mm o gęstości 30 kg/m3

 masa elastomeryczna typu sbs (-15°c) o wadze 3 kg/m2 

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1

Pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=55

PRóBA ściśliwości zgodniE z noRMą uni En 12431 „okREślEniE gRuBości 
izolAtoRów dlA PoSAdzEk PRzEMySłowych/ PływAjących”. 
 

obciążenie wylewki  ściśliwość  Poziomi ściśliwości
 ≤ 5,0 kPa  0,2 mm cP2  

Masa elastomeryczna

Montaż boczny

Polietylen sieciowany 
fizycznie, grubość 4 mm

taśma 
samoprzylepna

dAnE tEchnicznE
“acustic system® 10” to podwójny płaszcz z taśmą samoprzylepną, stosowany do tłumienia odgłosów 
uderzeniowych. system ten tworzy się przez połączenie polietylenu sieciowanego fizycznie o grubości 
8mm i masy elastomerycznej typu sbs (-15 ° c) o wadze 3 kg / m2.
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AcuStic SyStEM 10® 
PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE, w tyM odgłoSy kRoków, 
zgodniE z noRMą uni En iSo 140-7 nA PRóBcE AcuStic SyStEM 10.
Próba izolacji tłumiącej odgłosy uderzeniowe zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce ACUSTIC SYS-
TEM 10, strop Bausta 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowa-
nych poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech róż-
nych warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji 
akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy 
testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie 
urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składa-
jący się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z 
normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 
 

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w56dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w56dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w56dB

Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w30dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w30dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w30dB
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AcuStic SyStEM 10® 

dAnE tEchnicznE
Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe do stosowania na poddaszach i oddylatowanie wylewki 
od ścian obwodowych, będzie wykonywane poprzez:
suchy montaż systemu “AcuStic SyStEM® 10”, dwustronny płaszcz utworzony przez połączenie 
polietylenu zamkniętokomórkowego sieciowanego fizycznie o gr. 7 mm i masy elastomerycznej sbs 
-15° c o wadze 3 kg/m2, przy użyciu samoprzylepnej taśmy, aby zapobiec mostkom akustycznym. 
uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez  “AcuStic BAnd“ taśmę samoprzylepną ekspandowanego 
polietylenu modyfikowanego, klejoną ponad cokołem. 

opis testu:
 1 płytki kartonowo-gipsowe
 2 wełna mineralna pakowana
 3 strop Tegolo z kolektorem próżniowym  

30 cm i strukturą około 7 cm
 4 wylewka betonowa o grubości 5 cm.
 5 iSoRuBBER 1 cm.
 6 warstwa AcuStic SyStEM 10 
 gr. 1 cm
 7 wylewka piaskowo-cementowa o grubości 

8 cm
 8 wykończenie płytkowe

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z normą unI en Iso 717-2

R’,w=60dB
l’nw=48dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 26-12-2010
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iSoRuBBER® 

dAnE tEchnicznE 750 kg/m3

“IsoRubbeR®” 750 kg/m3 jest konglomeratem z granulatu gumowego, dostępnym w rolkach, panelach i pa-
sach. wykorzystuje się go w budownictwie, żeby obniżyć hałasy strukturalne budynku. “IsoRubbeR®” jest 
produktem przyjaznym środowisku, wykonanym w całości z odpadów powstałych w procesie przetwarza-
nia gumy. dzięki temu „ IsoRubbeR®” jest zgodny z dekretem Ronchi. (dokument nr 22 z dnia 05.02.1997) 
według wytycznych ue dotyczących gospodarowania odpadami i jest produktem zalecanym w przypadku 
udzielania zamówienia w przetargach publicznych (co jest regulowane tym samym dekretem).

dAnE tEchnicznE 1000 kg/m3

“IsoRubbeR®” 1000 kg/m3 jest ekologiczną izolacyjną matą dźwiękoszczelną, o gęstości 1000 kg / m3, wy-
konaną z mieszanki naturalnych i syntetycznych elastomerów pochodzących także z recyklingu zużytych 
opon, związanych spolimeryzowanymi poliuretanami. maty są produkowane przy użyciu zaawansowa-
nych technik tłoczenia, które gwarantują produktowi doskonałe właściwości techniczno -akustyczne.
IsoRubbeR®” 1000 kg/m3 ma wysoką mechaniczną wytrzymałość, doskonały poziom amortyzacji i dobrą 
„elastyczną pamięć” wytrzymały na abrazję, ma doskonałe parametry elastyczności i nieodkształcalności 
na stałe naciski. co więcej, jest odpowiednim izolatorem hałasów powietrznych.

foRMAty StAndARdowE
 Pasmo: 5 mm. 100/120/140/200/250/330X10000 mm
 Rolka 750/1000 kg/m3: (grubość 3 mm) wysokość 1000 mm, długość 15000 mm (240 m2 na paletę)
 Rolka 750/1000 kg/m3: (grubość 5 mm) wysokość 1000 mm, długość 10000 mm (160 m2 na paletę)
 Płyta 750/1000 kg/m3: (grubość 10 mm.) wymiar 1x1,2 m (120 m2 na paletę)
 Płyta 750/1000 kg/m3: (grubość 20 mm.) wymiar 1x1,2 m (60 m2 na paletę)
 Płyta 750/1000 kg/m3: (grubość 20 mm.) wymiar 1x1,2 m (60 m2 na paletę)
infoRMAcjE tEchnicznE
 gęstość 750 kg/m3

 gęstość 1000 kg/m3

ISORUBBER-FS

ISORUBBER

ISORUBBER PARETE
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iSoRuBBER® 
PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoS kRoków zgodniE z noRMą  
uni En iSo 140-7 nA PRóBcE iSoRuBBER® 750.
Próba izolacji tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 
na próbce ACUSTIC SYSTEM 20, strop Bausta 4+7 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki 
oceny znormalizowanych poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego 
produktu, przy trzech różnych warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego 
jastrychu. Polepszenie izolacji akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest 
określane przez różnicę pomiędzy testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość 
odczytywana jest poprzez przyłożenie urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu 
„L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i 
jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 

wydAjność AkuStycznA iSoRuBBER 1000 kg/m3 
Zgodnie z prawem zachowania masy

Rw=25dB

wydAjność tERMicznA iSoRuBBER 1000 kg/m3

Przewodnictwo cieplne UNI EN 12667:2002

w/mk 0,1302

wydAjność tERMicznA iSoRuBBER 1000 kg/m3

Wytrzymałość termiczna UNI EN 12667:2002

m2k/w 0,038

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w60dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w59dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w60dB
Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB
wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w26dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w27dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w26dB
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iSoRuBBER® 
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opis testu:
 1 belki jodłowe 18x22 cm
 2 deski jodłowe o grubości 2 cm
 3 paroizolacja o grubości 1,5 mm
 4 wylewka z żelbetu o grubości 6 cm
 5 podłoże z żelbetu ocieplonego styropianem o 

gr. 10 cm
 6 fonoRoll f® grubość cm 1
 7 iSoRuBBER® podwójna warstwa, grubość 

0,50+0,50 cm
 8 panel do ogrzewania podłogowego z gumy o 

gęstości 30 kg/m3, łączna grubość 4,7 cm
 9 wylewka piaskowo-cementowa o grubości 5 cm
 10 posadzka parkietowa dębowa klejona 

dwuskładnikowym klejem gr. 1 cm

wynik testu:
Indeks oceny zgodny z  
normą unI en Iso 717-2

l’n,w=58dB
R’w=56dB

wyniki BAdAń nA BudowiE 

dAnE tEchnicznE
IsoRubbeR®  Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków do stosowania na pod-
daszach i oddylatowanie wylewki od ścian obwodowych, będą wykonywane poprzez: 
montaż suchy “iSoRuBBER®“ otrzymany dzięki wulkanizacji gumowego granulatu pierwszej jakości o 
gęstości 750 kg/m3, dostępny w rolkach dla grubości 3/5 mm i w panelach dla grubości 10/20 mm sprę-
żyste warstwy “iSoRuBBER®“ zostaną połączone i starannie uszczelnione dzięki zastosowaniu elastycznej 
taśmy samoprzylepnej AcuStic BAnd g, aby uniknąć mostków akustycznych .
uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez “acustIc band taśmę klejoną ponad cokołem.
IsoRubbeR® 1100: Izolacja odgłosów uderzeniowych/kroków drewnianych stropów i izolacja akustycz-
na hałasów powietrznych obecnych w drewnianych dachach, będzie wykonana przez: montaż “iSoRuB-
BER® 1100“ powstały w skutek wulkanizacji granulatu gumy pierwszej jakości o gęstości 1100 kg/m3 
dostępny w panelach do grubości 20 mm sprężyste warstwy “iSoRuBBER® 1100 “ zostaną połączone 
i starannie uszczelnione dzięki zastosowaniu elastycznej taśmy samoprzylepnej AcuStic BAnd g, aby 
uniknąć mostków akustycznych .
uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez “AcuStic BAnd” taśmę klejoną ponad cokołem.
iSoRuBBER® fS: Izolacja akustyczna hałasów strukturalnych zostanie wykonania poprzez:
suchy montaż “iSoRuBBER® fS“ bezpośrednio na surowym stropie, do momentu odseparowania wszyst-
kich struktur wertykalnych i horyzontalnych, unikając wytworzenia się mostków akustycznych. optyma-
lizuje się w ten sposób izolację odgłosów uderzeniowych/ kroków i izolację akustyczną powietrzną w 
przegrodach rozdzielających struktury.
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foRMAty StAndARdowE
 rolka 1,5X50 mtl
 m2 na rolkę 75
 grubość nominalna płaszcza 8 mm

dAnE tEchnicznE
FonoRoll Plus: materiał z ekspandowanego niebieskiego polietylenu sieciowanego tłoczonego, 
połączony z włóknem poliestrowym, ze wzmocnionymi krawędziami.
FonoRoll eXtRa Plus: materiał z ekspandowanego niebieskiego polietylenu sieciowanego tłoczonego, 
połączony z jednej strony taśmą aluminiową odbijającą ciepło, a z drugiej strony z włóknem poliestrowym, 
ze wzmocnionymi krawędziami.

fonoRoll PluS®
fonoRoll EXtRA PluS®

włókno poliestrowe

taśma aluminiowa 
odbijająca ciepło

włókno poliestrowe

Polietylen 
ekspandowany Polietylen ekspandowany

Fonoroll Plus Fonoroll extra Plus

opis testu:
 1 strop Bausta 24+5 cm. 
 2 ocieplenie 8 cm
 3 fonoRoll EXtRA PluS®
 4 system ogrzewania podłogowego 
 5 wylewka piaskowo-cementowa ± 6,5 cm.
 6 posadzka ceramiczna 1,5 cm.

wynik testu wykonanego 14-09-2009

l’n,w=55dB 

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 14-09-2009 

Budowa: Ulica Crivellari San Nicolò (Padova)
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fonoRoll PluS®
fonoRoll EXtRA PluS®

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1

pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=16
PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoS kRoków zgodniE z noRMą uni En iSo 140-7 nA 
PRóBcE fonoRoll PluS/EXtRA PluS.
Próba izolacji tłumiącej odgłos kroków zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce FONOROLL PLUS, strop 
Bausta 4+7 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowanych poziomów 
hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech różnych warunkach 
badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji akustycznej tłumiącej 
odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy testami prowadzonymi 
na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie urządzenia wywołującego 
hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający się z elastycznego materiału 
tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 
stosowaną do okładzin podłogowych. 

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w49dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w49dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w49dB

Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w37dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w37dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w37dB

dAnE tEchnicznE
Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe do stosowania na poddaszach i oddylatowanie wylewki od 
ścian obwodowych, będzie wykonywane poprzez: suchy montaż systemu “fonoRoll PluS/EXtRA 
PluS”, dwustronny płaszcz powstały z połączenia pianki na bazie polipropylenu 8 mm, z wykorzystaniem 
taśmy klejącej w celu uniknięcia mostków akustycznych. bardzo ważną kwestią jest związanie miejsc 
łączenia “AcuStic BAnd g”. uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez “AcuStic BAnd” taśmę 
samoprzylepną z ekspandowanego polietylenu modyfikowanego, klejoną ponad cokołem. 
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fonoRoll f®

foRMAty StAndARdowE
 grubość płaszcza 3 mm, wym.: mtl 1,5x50, m2 75 
 grubość płaszcza 5 mm, wym: mtl 1,5x50, m2 75
 grubość płaszcza 10 mm, wym.: mtl 1,5x40, m2 60
infoRMAcjE tEchnicznE
 gęstość 30-35 kg/mc~

dAnE tEchnicznE
“Fonoroll® F jest płaszczem wygłuszającym odgłosy uderzeniowe/ kroków, powstały z polietylenu 
sieciowanego wodoszczelna struktura gwarantuje wysoką jakość akustyczną, termiczną i doskonałą 
wytrzymałość na ściskanie, z gęstością 30-35 kg/mc~. 
 

Polietylen sieciowany 
fizycznie 
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fonoRoll f 5mm®
okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 

Pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=60

PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE/ kRoków zgodniE z noRMą  
uni En iSo 140-7 nA PRóBcE fonoRoll f 5 MM.
Próba izolacji tłumiącej odgłos kroków zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce FONOROLL F 5 mm, strop 
Bausta 20+7 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowanych poziomów 
hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech różnych warunkach 
badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji akustycznej tłumiącej 
odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy testami prowadzonymi 
na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie urządzenia wywołującego 
hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający się z elastycznego materiału 
tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 
stosowaną do okładzin podłogowych.  

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w59dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w58dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w58dB

Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w27dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w28dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w28dB
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okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1

Pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=32
PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE/ kRoków zgodniE z noRMą 
uni En iSo 140-7 nA PRóBcE fonoRoll f 10 MM.
Próba izolacji tłumiącej odgłos kroków zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce FONOROLL F 10 mm, 
strop Bausta 20+7 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowanych 
poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech 
różnych warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie 
izolacji akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę 
pomiędzy testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez 
przyłożenie urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały 
system składający się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego 
jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w57dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w56dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w56dB

Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w86dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w29dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w30dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w30dB

fonoRoll f 10mm®
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fonoRoll f 10mm®
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opis testu:
 1 belki jodłowe 18x22 cm
 2 deski jodłowe o grubości 2 cm
 3 paroizolacja o grubości 1,5 mm
 4 wylewka z żelbetu o grubości 6 cm
 5 podłoże z żelbetu ocieplonego styropianem 

o gr. 10 cm
 6 fonoRoll f® grubość cm 1
 7 iSoRuBBER® podwójna warstwa o 

grubości 0,50+0,50 cm
 8 panel EPS do ocieplenie podłogi o gęstości 

30 kg/m3, łączna grubość 4,7 cm
 9 wylewka piaskowo-cementowa o grubości 

5 cm
 10 posadzka parkietowa dębowa klejona 

dwuskładnikowym klejem gr. 1 cm

wynik testu

l’n,w=58dB

SyStEM AkuStyczny StRoPów dREwniAnych 
wynIkI badaŃ na budowIe

dAnE tEchnicznE
Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe do stosowania na poddaszach i oddylatowanie wylewki od 
ścian obwodowych, będzie wykonywane poprzez:
suchy montaż fonoRoll f 3/5/10 mm sprężysty płaszcz z polietylenu sieciowanego warstwy sprężyste 
fonoRoll f zostaną połączone i uszczelnione AcuStic BAnd g. 
żeby uniknąć mostków akustycznych uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez “AcuStic BAnd” taśmę 
samoprzylepną ekspandowanego polietylenu modyfikowanego, klejoną ponad cokołem. 
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foRMAty StAndARdowE
 3X1 mtl 0,50
 6X1 mtl 0,35
 grubość nominalna płaszcza 6 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 m2 120 na paletę
 gęstość o grubości 0,35 4 kg/ m2 (nominalna)
 gęstość o grubości 0,50 6 kg/ m2 (nominalna)
  gęstość o grubości 1 12 kg/ m2 (nominalna)

dAnE tEchnicznE
“FonoRol Pb®” jest trójwarstwowym płaszczem powstałym z połączenia dwóch paneli z ekspandowa-
nego polietylenu sieciowanego o grubości 3 mm, z użyciem laminowanej ołowianej blachy o grubości 
0,35/0,50 mm lub 1 mm jest wykorzystywany w budownictwie do wygłuszania hałasów powietrznych, 
odgłosw uderzeniowych, a także hałasów spowodowanych działaniem systemów stałych i niestałych.

fonoRoll®PB

1

2

3

4

5opis testu:
 1 strop żelbetowy
 2 wylewka ocieplająca
 3 sprężysta warstwa FONOROLL PB 0,50
 4 wylewka z systemem ogrzewania 

podłogowego
 5 posadzka

wynik testu 

l’n,w=52dB

ocena wstęPnych PRognoz dotyczących IzolacjI odgŁosó udeRzenIo-
wych/ kRoków na żelbetowym stRoPIe n° 135616 del 29-03-2000 (16a).

sieciowany polietylen 
ekspandowany

sieciowany polietylen 
ekspandowany

laminowana blacha 
ołowiana
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fonoRoll®PB 0,35
PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE/ kRoków zgodniE z noRMą uni 
En iSo 140-7 nA PRóBcE fonoRoll f 0,35 MM.
Próba izolacji tłumiącej odgłos kroków zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce FONOROLL PB 0,35, 
strop Bausta 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowanych 
poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech różnych 
warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji 
akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy 
testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie 
urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający 
się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą 
UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 
 

wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w52dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w50dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w48dB

Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w85dB

wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w33dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w35dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w37dB

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 

pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=67

Indeks oceny wskaźnika izolacji akustycznej

Rw=25dB
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fonoRoll®PB 0,50

dane technIczne 
Izolacja stropowa wygłuszająca odgłosy uderzeniowe/kroków zostanie osiągnięta poprzez wykonanie 
płaszcza FonoRoll Pb 0,35/0,50 o grubości około 6 mm Płaszcz powstały z połączenia dwóch paneli z 
ekspandowanego polietylenu sieciowanego o grubości 3 mm, z użyciem laminowanej ołowianej blachy 
o wadze 4kg/m2 dla FonoRoll Pb 0,35 i 6 kg/m2 dla. FonoRoll Pb 0,50 (0,50 mm). Przy montażu Fo-
noRoll Pb 0,35/0,50 należy zwrócić szczególną uwagę przy spasowaniu płyty i wypełnieniu wszystkich 
obecnych łączeń używając acustIc band g. miejsca odłączania się od ścian będzie usuwane przez zasto-
sowanie acustIc band l na całym obwodzie.

PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoS kRoków zgodniE z noRMą uni En iSo 140-7 nA 
PRóBcE fonoRoll f 0,50 MM.
Próba izolacji tłumiącej odgłosy uderzeniowe zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce FONOROLL PB 
0,50, strop Bausta 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Wskaźniki oceny znormalizowanych 
poziomów hałasów uderzeniowych, w tym odgłosu kroków testowanego produktu, przy trzech różnych 
warunkach badania i odpowiadające różnym grubościom pływającego jastrychu. Polepszenie izolacji 
akustycznej tłumiącej odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków, jest określane przez różnicę pomiędzy 
testami prowadzonymi na różnych wylewkach testowych. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie 
urządzenia wywołującego hałas bezpośrednio do nagiego stropu „L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający 
się z elastycznego materiału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI 
EN ISO 140-8 5.3.2.2 stosowaną do okładzin podłogowych. 
 wynik próby na wylewce 4 cm 

l’n,w50dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

l’n,w48dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

l’n,w45dB
Poprawki różnicowe: 

∆l’n,w=l’n,0,w-l’n,w
wynik próby na nagim tropie: 

l’n,0,w85dB
wynik próby na wylewce 4 cm 

∆l’n,w35dB
wynik próby na wylewce 6 cm 

∆l’n,w37dB
wynik próby na wylewce 8 cm 

∆l’n,w40dB
okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 

Pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=43

Indeks oceny wskaźnika izolacji akustycznej

Rw=27dB
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foRMAty StAndARdowE
 Fonoroll F: grubość płaszcza 10 mm, wymiar: mtl 1,2x60, m2 72
 Fonoroll Pb: grubość płaszcza 6 mm, wymiar: 0,35 mtl 6x1, 0,50 mtl 3x1
infoRMAcjE tEchnicznE
 Fonoroll F: gęstość nominalna 30-35 kg/mc 
 Fonoroll Pb 0,35: 4 kg/ m2 (nominalna)
 Fonoroll Pb 0,50: 6 kg/ m2 (nominalna)

 

dAnE tEchnicznE
FonoRoll® F jest płaszczem wygłuszającym odgłosy uderzeniowe, powstałym z polietylenu sieciowanego 
wodoszczelna struktura gwarantuje wysoką jakość akustyczną, termiczną i doskonałą odporność 
na ściskanie, o gęstości 30-35 kg/m3~. “FonoRol Pb®” jest trójwarstwowym płaszczem powstałym 
z połączenia dwóch paneli z ekspandowanego polietylenu sieciowanego o grubości 3 mm, z użyciem 
laminowanej ołowianej blachy o grubości 0,35 mm lub 0,50 mm jest wykorzystywany w budownictwie 
do wygłuszania hałasów powietrznych, odgłosu kroków,hałasów spowodowanych działaniem systemów 
stałych i niestałych, a także do zabudowy filarów.

fonoRoll f® klejący
fonoRoll PB® klejący

FonoRoll® F klejący / FonoRoll® Pb klejący

strona  
klejąca

FonoRoll®F klejący FonoRoll®Pb klejący

strona  
klejąca
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tERilEX ht SyStEM

foRMAty StAndARdowE
 grubość rolki płaszcza 6 mm, wymiar 1,2 x 50 mtl, 60 m2 
 grubość rolki płaszcza 8 mm, wymiar 1,2 x 40 mtl, 48 m2

 grubość rolki płaszcza 10 mm, wymiar 1,2 x 30 mtl, 36 m2

infoRMAcjE tEchnicznE
 przewodność cieplna λ 0,04 w/m°k
 wytrzymałość na ściskanie c < 8% 

dAnE tEchnicznE
Izolator akustyczny powstały z pianki na bazie polietylenu o wysokiej gęstości, co gwarantuje stałą 
wydajność i stabilność. Produkt jest połączony górną częścią ze specjalną taśmą, co zwiększa wytrzymałość. 

Polietylen

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 
sztywność dynamiczna grubość 6 mm

Mn/m3=50

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 
sztywność dynamiczna grubość 8 mm

Mn/m3=38

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 
sztywność dynamiczna grubość 10 mm

Mn/m3=28
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tERilEX ht SyStEM

dane technIczne 
Produkt odporny termoakustycznie składający się z pianki na bazie polietylenu o grubości 6 mm, posiadający
sztywność dynamiczną s’ = 50 mn/m³, grubość sztywność dynamiczną s’ = 8 mn/m³, grubość 10 mm, 
o sztywności dynamicznej s’ = 36 mn/m³ i o wysokiej wytrzymałości na ściskanie c < 8%.

opis testu:
 1 strop Bausta 20+4 cm. 
 2 ocieplenie 11 cm
 3 tERilEX ht SyStEM 6 mm
 4 system ogrzewania podłogowego 
 5 wylewka piaskowo-cementowa ± 5 cm.
 6 posadzka ceramiczna

wynik testu wykonanego 24-06-2010

l’n,w59dB 

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 24-06-2010 
Budowa: Rezydencja Michelangelo, ulica Santa Margherita w Lissone (Mb)

1

2

3

4

5

6
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tERilEX SyStEM RAdiAntE

foRMAty StAndARdowE
 grubość płaszcza 5 mm, wymiar 1,1 x 50 mtl, 55 m2 

infoRMAcjE tEchnicznE
 przewodność cieplna λ 0,03 w/m°k

dAnE tEchnicznE
Izolator termoakustyczny na bazie polipropylenu o wysokiej gęstości, połączony wierzchnią stroną do 
blachy aluminiowej spełniającej funkcję promieniowania. Produkt zamkniętokomórkowy, gwarantujący 
stałą wydajność i stabilność. wydajność produktu zapewnia odpowiednią izolację akustyczną zgodną z 
normami i izolację termiczną odpowiednią do systemów z ogrzewaniem podłogowym. 

dane technIczne 
Produkt odporny termoakustycznie składający się z pianki na bazie polipropylenu o wysokiej gęstości, 
grubość 5 mm, połączony na wierzchniej stronie do blachy aluminiowej mającej sztywność dynamiczną s’ 
= 52 mn/m³, wysoka odporność na ściskanie c < 8%.

Polietylen

blacha aluminiowa

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1 
sztywność dynamiczna grubość 5 mm

Mn/m3=52
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foRMAty StAndARdowE
 1000X500 mm

 grubość płyt  22 33 43 53 mm
 m2 na paczkę  13,5 9 6,5 5,5

infoRMAcjE tEchnicznE
 Przewodnictwo cieplne λd = 0,031

dAnE tEchnicznE
fonoPoR jest płytą ePs-t z oznaczeniem “ce” en 13163, ze wskaźnikiem ogniotrwałości „e”. FonoPoR jest 
jedynym produktem spełniającym normy zarówno akustyczne jak i termiczne. FonoPoR jest stworzony 
ze styropianu z dodatkiem grafitu, co gwarantuje dużą izolację cieplną. następujący proces rozciągania 
sprawia, że FonoPoR to produkt o niskiej sztywności dynamicznej, idealnie wpisujący się w izolację 
akustyczną stropów.

EPS t - fonoPoR®

15
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25
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35

40

45

4 6 8 10 15 20 30 40 50

160
140
120
100
80
60

m
’ (

kg
/m

2 )

∆l
w

(d
b)

s’ (mn/m3)

 norma unI en 12354-2

SZTYWNOŚĆ DYNAMICZNA
jednostka miary sprawdzająca izolator akustyczny pod względem sztywności dynamicznej i wygłuszania od-
głosó uderzeniowych/ kroków. sztywność dynamiczna jest odwrotnie proporcjonalna do grubości elastyczne-
go materiału: im cieńszy jest materiał, tym bardziej się usztywnia. zatem sztywność dynamiczna się zwiększa, 
przy jednoczesnym obniżeniu wartości izolacji akustycznej. analogicznie: im grubość większa, tym bardziej 
elastyczny jest materiał. w konsekwencji sztywność dynamiczna maleje, zwiększając tym samym wydajność 
akustyczną produktu. 
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EPS t - fonoPoR®

EPS-t fonoPoR® uni En 13163 

dane techniczne jednostka 
miary

norma testu 
odniesienia

grubość  
22 mm

grubość  
33 mm

grubość  
43 mm

grubość  
53 mm

sztywność dynamiczna mn/m3

klasa
en 29052-1
en 13163

≤ 20
sd20

≤ 15
sd15

≤ 15
sd15

≤ 10
sd10

tłumienie akustyczne Δ lw 
(wylewka=100 kg/m2 db en 12354-2 28 30 30 33

ściśliwość mm
klasa

en 12431
en 13163

≤ 2
cP2

≤ 3
cP3

≤ 3
cP3

≤ 3
cP3

nacisk na posadzkę kPa en 13163 ≤ 5,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0

Przewodnictwo cieplne λd 
a 10°c w/mk en 12667

en 13163 0,031 0,031 0,031 0,031

wytrzymałość termiczna Rd m2 k/w en 13163 0,60 0,95 1,25 1,60

wskaźnik odporności na 
dyfuzję pary wodnej µ en 12086 20-40

zakres temperatury °c 80

tolerancje wymiarowe

długość mm en 822 l2 ±2

szerokość mm en 822 w2 ±2

grubość mm en 823 t4 0

ortogonalność mm/mm en 824 s2 ±2/1000

Płaskość mm en 825 P4 ±5

Pojemność cieplna j/(kgk) en 12524 1260
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EPS t - fonoPoR®

dAnE tEchnicznE
 Izolacja wygłuszająca odgłosy uderzeniowe, w tym odgłosy kroków do stosowania na poddaszach i 
oddylatowanie wylewki od ścian obwodowych, będzie wykonane poprzez: montaż suchy fonoPoR 
mm... o sztywności dynamicznej ... upewniając się, że płyty zostały dobrze spasowane, kładziemy war-
stwę wodoodpornego nylonu, który zapobiegnie infiltracji wylewki. jeśli zakładamy obecność łączeń 
pomiędzy płytami, powinny zostać wypełnione AcuStic BAnd g, by uniknąć mostków akustycz-
nych. uszczelnienie obwodowe osiągnie się przez AcuStic BAnd n taśmę samoprzylepną ekspan-
dowanego polietylenu modyfikowanego, klejoną ponad cokołem.

opis testu:
 1 poddasze Bausta 20+5 cm 
 2 ocieplenie 10 cm
 3 fonoPoR 22 mm
 4 nylon 
 5 wylewka piaskowo-cementowa ± 6 cm
 6 posadzka ceramiczna 1,5 cm

wynik testu wykonanego 09-11-2010

l’n,w=52dB

opis testu:
 1 poddasze Bausta 20+5 cm
 2 ocieplenie 10 cm
 3 fonoPoR 22 mm
 4 nylon 
 5 wylewka piaskowo-cementowa ± 6 cm
 6 posadzka drewniana 1,5 cm

wynik testu wykonanego 09-11-2010

l’n,w=50dB

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 09-11-2010 

wyniki BAdAń nA BudowiE dniA 09-11-2010 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



SyStEMy izolAcyjnE do 
wygłuSzAniA odgłoSów 

udERzEniowych Pod 
PARkiEtEM
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AcuSticSliM®

montaż bocznytaśma klejąca z 
włókniny

wzmocniony radełkowany 
polietylen sieciowany o 
grubości 3 mm, 

włóknina

dAnE tEchnicznE
acustIcslIm® jest materiałem dwuwarstwowym o wysokiej wartości izolacji wygłuszającej odgłosy 
uderzeniowe, jak również o dobrej wydajności termicznej. stworzony z niebieskiego ekspandowanego 
polietylenu radełkowanego połączonego gładką stroną do czarnej włókniny. do każdej pakowanej rolki 
jest dodawana taśma klejąca do łączeń.

foRMAty StAndARdowE
 1000X25000X3 mm
 grubość nominalna płaszcza 2,5 mm

infoRMAcjE tEchnicznE
 wytrzymałość na rozdzieranie
 wodoodporność, 
 przewodnictwo cieplne 0°c =0,0340 w/mk
 przewodnictwo cieplne 40°c =0,0368 w/mk
 polietylen sieciowany radełkowany o grubości 3 mm, gęstość 35kg/m3

 

PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE zgodniE z noRMą uni En iSo 
140-7 nA PRóBcE AcuSticSliM®.
Próba izolacji tłumiącej odgłosy uderzeniowe zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce ACUSTIC SLIM, 
strop żelbetowy 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Polepszenie izolacji akustycznej tłumią-
cej odgłos kroków jest określane przez różnicę pomiędzy testami prowadzonymi na laminowanym parkiecie 
modułowym o grubości 15 mm. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie urządzenia wywołującego 
hałas bezpośrednio do nagiego stropu “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający się z elastycznego mate-
riału tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 
stosowaną do okładzin podłogowych. 

∆l’n,w=28dB
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l’n,w=86dB

l’n,w=58dB

AcuSticSliM®
iStniEjącA PoSAdzkA BEz izolAcji AkuStycznEj

iStniEjącA PoSAdzkA wzBogAconA AcuStic SliM

dAnE tEchnicznE
AcuSticSliM® jest materiałem stworzonym z niebieskiego ekspandowanego polietylenu radełkowane-
go połączonego gładką strona do tkaniny o kolorze czarnym. 
do każdej pakowanej rolki jest dodawana taśma klejąca do łączeń. 
AcuSticSliM® dzięki swojemu składowi posiada doskonałe parametry odporności na rozdarcia, ściska-
nie, wodoodporności, paroizolacji - zapobiegającym tym samym wzrostowi wilgoci.

AcuStic SliM został poddany w 

laboratorium kERAkoll spa te-

stom klejenia. Otrzymane wyniki 

wskazują, że klej Slc Eco l34 flEX 

jest odpowiedni do klejenia mat 

izolacyjnych na podłożach normal-

nie stosowanych w budownictwie 

i do klejenia parkietu bezpośrednio 

na macie. Klejenie jest możliwe za-

równo na nasiąkliwych podłożach 

jaki i niechłonnych.
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AcuStic fiBER®

dAnE tEchnicznE
ACUSTIC FIBER® jest materiałem powstałym w wyniku połączenia tkaniny poliestrowej mechanicznie wiązanej 
igielnicami z czarną włókniną. Wykorzystywany jest jako izolator akustyczny montowany pod parkietami i 
okładzinami winylowymi. Jest stosowany zarówno w nowym budownictwie jak przy odnawianiu istniejących 
stropów, gdzie jest aplikowany bezpośrednio na wykończoną posadzkę. Biorąc pod uwagę oddychalność, jest 
stworzony do posadzek z systemem ogrzewania.

foRMAty StAndARdowE
 1000X25000X2 mm
 grubość nominalna płaszcza 2 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 wytrzymałość na rozdzieranie
 oddychający
  

PRóBA izolAcji tłuMiącEj odgłoSy udERzEniowE zgodniE z noRMą  
uni En iSo 140-7 nA PRóBcE AcuStic fiBER®.
Próba izolacji tłumiącej odgłosy uderzeniowe zgodnie z normą UNI EN ISO 140-7 na próbce ACUSTIC FIBER, 
strop żelbetowy 20+4 i wylewka wyrównująca o grubości około 7 cm Polepszenie izolacji akustycznej tłumiącej 
odgłos kroków jest określane przez różnicę pomiędzy testami prowadzonymi na laminowanym parkiecie 
modułowym o grubości 15 mm. Wartość odczytywana jest poprzez przyłożenie urządzenia wywołującego 
hałas bezpośrednio do nagiego stropu “L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Cały system składający się z elastycznego materiału 
tłumiącego odgłosy uderzeniowe i jastrychu pływającego jest zgodny z normą UNI EN ISO 140-8 5.3.2.2 
stosowaną do okładzin podłogowych. 

∆l’n,w=30dB
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dAnE tEchnicznE
acustIc FIbeR® jest materiałem powstałym w wyniku połączenia tkaniny poliestrowej mechanicznie 
wiązanej igielnicami z czarną włókniną. wykorzystywany jest jako izolator akustyczny montowany 
pod parkietami i okładzinami winylowymi. jest stosowany zarówno w nowym budownictwie jak przy 
odnawianiu istniejących stropów, gdzie jest aplikowany bezpośrednio na wykończoną posadzkę. biorąc 
pod uwagę oddychalność, jest stworzony do posadzek z systemem ogrzewania.

l’n,w=89dB

l’n,w=59dB

iStniEjącA PoSAdzkA BEz izolAcji AkuStycznEj

iStniEjącA PoSAdzkA z izolAcją AkuStyczną



57

AcuStic PEt® 

dAnE tEchnicznE
acustIc Pe® jest materiałem powstałym z pianki na bazie polipropylenu o gęstości 57 kg/m3 o wysokiej 
odporności na ściskanie przy grubości 2 mm. stosowany jest jako izolator poprzez wkładanie maty 
pod powierzchnię drewna lakierowanego. wykorzystywany zarówno w nowym budownictwie jak i w 
odnawianiu istniejących stropów dzięki bezpośredniemu montażowi na wykończonej posadzce. 

indEkS REdukcji hAłASu

∆l’n,w=20 dB

foRMAty StAndARdowE
 1000X25000X2 mm
 grubość nominalna płaszcza 2 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 gęstość 57 kg/m3

 wytrzymałość na rozdzieranie
 wodoodporność, 
 przewodnictwo termiczne przy 22,5°c =0,0305 w/mk

 

dAnE tEchnicznE
acustIc Pe® jest materiałem powstałym z pianki na bazie polipropylenu o gęstości 57 kg/m3 o wysokiej 
odporności na ściskanie przy grubości 2 mm. stosowany jest jako izolator poprzez wkładanie maty 
pod powierzchnię drewna lakierowanego. wykorzystywany zarówno w nowym budownictwie jak i w 
odnawianiu istniejących stropów dzięki bezpośredniemu montażowi na wykończonej posadzce. 

Polipropylen o  
grubości 2 mm 
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AcuStic P2®

dAnE tEchnicznE
acustIc Pe® jest materiałem powstałym z pianki na bazie polipropylenu o gęstości 35 kg/P2 o wysokiej 
odporności na ściskanie przy grubości 2 mm. stosowany jest jako izolator poprzez wkładanie maty 
pod powierzchnię drewna lakierowanego. wykorzystywany zarówno w nowym budownictwie jak i w 
odnawianiu istniejących stropów dzięki bezpośredniemu montażowi na wykończonej posadzce. 

indEkS REdukcji hAłASu

∆l’n,w=16,5 dB

foRMAty StAndARdowE
 1000X25000X2 mm
 grubość nominalna płaszcza 2 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 gęstość 35 kg/m3

 wytrzymałość na rozdzieranie
 wodoodporność, 
 przewodnictwo cieplne przy 22,5°c =0,04 w/mk

 

dAnE tEchnicznE
acustIc Pe® jest materiałem powstałym z pianki na bazie polipropylenu o gęstości 35 kg/P2 o wysokiej 
odporności na ściskanie przy grubości 2 mm. stosowany jest jako izolator poprzez wkładanie maty 
pod powierzchnię drewna lakierowanego. wykorzystywany zarówno w nowym budownictwie jak i w 
odnawianiu istniejących stropów dzięki bezpośredniemu montażowi na wykończonej posadzce. 

Polipropylen  
o grubości 2 mm 
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AcuStic wool®

dAnE tEchnicznE
acustIc wool® jest materiałem naturalnym powstałym z filcu z czystej owczej wełny, połączonej 
z papierem pakowym. stosowany jako izolator dzięki włożeniu maty pod powierzchnię drewna 
lakierowanego, zarówno w nowym budownictwie jak również w odnawianiu istniejących stropów dzięki 
bezpośredniemu montażowi na wykończonej posadzce. 

indEkS REdukcji hAłASu

∆l’n,w=21dB

okREślEniE Sztywności dynAMicznEj zgodniE z noRMą uni En 29052-1

pozorna sztywność dynamiczna 

Mn/m3=59

foRMAty StAndARdowE
 900X10000X2 mm
 grubość nominalna płaszcza 2 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 Papier pakowy 80 g/m2

 gęstość wełny 90 kg/m3

 odporność na przepuszczanie 0,09 m2 x k:w
 klasa ogniotrwałości b1

 

dAnE tEchnicznE
acustIc wool® jest materiałem naturalnym powstałym z filcu z czystej owczej wełny, połączonej z 
papierem pakowym. 
wykorzystywany jako izolator akustyczny w biobudownictwie, gdyż powstał na bazie materiałów 
naturalnych. Posiada doskonałą wydajność dla posadzek pływających.

Papier pakowy

czysta wełna owcza

BioBudownic t wo



PAnElE wygłuSzAjącE i 
dźwiękochłonnE do dAchów 
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foRMAty StAndARdowE
 wymiary paneli 1200x1000 listwowy
 dostępne standardowe grubości (50+50+15) - (80+50+15) 
 (100+50+15) - (120+50+15) mm
 (100+50+15) - (120+50+15) mm 15 mm 

dAnE tEchnicznE zgodnie z normą uni En 13162:2001
Raport z próby nr c0909046-R5 del 045/09/2009 
REAKCJA NA OGIEŃ ZGODNIE Z NORMĄ EN 13501: Klasa A1

PRZEWODNICTWO CIEPLNE = 0,040W/mK

GĘSTOŚĆ 165 Kg/m3

WYTRZYMAŁOŚĆ TERMICZNA  średnia grubość 75 mm RD = 1,87 m2 K/W

     średnia grubość 105 mm RD = 2,62 m2 K/W

     średnia grubość 125 mm RD = 3,12 m2 K/W

     średnia grubość 145 mm RD = 3,62 m2 K/W

CIEPŁO SPECYFICZNE: Cp = 840 J/KgK

TEMPERATURA TOPNIENIA: > 1000 °C

ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ µ = 1,3 - 1,4

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ß“ 10 = 350 Kg/m2 

iSoVEnt tERMo AcuStic®

dAnE tEchnicznE
Panel termowentylowany i akustyczny do zastosowania na pokryciach dachowych, powstały z wełny mine-
ralnej biodegradowalnej z oznaczeniem ce, zgodnej z normą en 13162:2001, otrzymaną ze stopienia skał 
mineralnych. Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, jak również doskonałe parametry termiczne i dźwię-
kochłonne. jest odporny na środki chemiczne i procesy starzenia. wełna mineralna jest biorozpuszczalna, 
zgodnie z notatką Q dyrektywy europejskiej 97/69/ec, wprowadzoną we włoszech w 1998. w związku z po-
wyższym, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. w kanałach wentylacyjnych umieszczony jest dwu-
warstwowy welon z zewnętrzną warstwą polipropylenu w celu zapewnienia wysokiego współczynnika odbi-
cia ciepła. wszystko jest na koniec łączone z panelem z płyty osb antypoślizgowej (eurostandard). 

          B R E V E t tAto

  S
iS

tE
M

A iSoVEnt tERMo AcuStic

NS. RIF.:M519988

BioBudownic t wo
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iSoVEnt tERMo AcuStic®

opis testu:
 płyta OSB 12 mm ( eurostandard)
 kanał wentylacyjny 50 mm
 165 panel z weny mineralnej o gęstości 60 kg/m3, 100 mm

wynik testu wykonanego 14-04-2006

Rw=37dB

PRóBA lABoRAtoRyjnA nR n° 0002-B/dc/Acu/08 z dniA 29/01/2008

LABORATORIUM FIZYKI TECHNICZNEJ/ACUSTICA “CSI”

Pomiar wskaźnika izolacji R zgodnie z metodologią

UNI EN ISO 140-3 i ocena indeksu Rw zgodnie z

UNI EN ISO 717-1.

opis testu:
 deska jodłowa 22 mm
 paroizolacja 0,5 mm
 iSoVEnt tERMo AcuStic 120 mm
 szczelina wentylacyjna 50 mm
 płyta oSB 15 mm
 powłoka 4 mm
 płytki 10 mm 

wynik testu:

dls,2m,nt,w=41dB

PRóBA nA BudowiE nR 2007-Acu-221-A z dniA 04/02/2009

.

dAnE tEchnicznE
isovent termo Acustic system termowentylacyjny i akustyczny do pokryć dachowych, stworzony z panelu 
z wełny mineralnej z oznaczeniem ce, gęstość 165 kg/ m3. w kanale wentylacyjnym jest montowana taśma 
oddychająca i wodoodporna, żeby chronić wełnę przed wilgocią i wodą. wszystko na koniec jest łączone ze 
standardową płytą osb. isovent termo Acustic poprawnie zwymiarowany, jest w zgodzie z Rozporządze-
niem Prezesa Rady ministrów z dn. 5/12/1997 i normą unI 11367 dotyczącą klasyfikacji akustycznej jednostek 
mieszkaniowych i oszczędności energetycznej w odniesieniu do dekretu legislacyjnego 311/06.
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foRMAty StAndARdowE
 wymiary paneli 1200x2500 mm 
 łączna grubość nominalna 40 mm
infoRMAcjE tEchnicznE
 współczynnik przenikania ciepła: 1,44 w/m2k
 wytrzymałość termiczna panelu: 0,69 m2k/w
 waga nominalna panelu 18 kg/m2

 wysoka oddychalność

AcuStic wR 40® 

dAnE tEchnicznE
system wygłuszający i oddychający do drewnianych dachów charakteryzuje się wysokimi parametrami izo-
lacji termoakustycznej. dzieje się tak dzięki składowi, będącemu mieszanką włókien o różnych gęstościach 
(włókno drzewne i włókno poliestrowe) połączonych z płytą pilśniową o wadze 1150 ± 50 kg/m3. acustIc 
wR 40 znajduje szerokie zastosowanie jako izolator akustyczny dachów i poddaszy o niskiej masie, co wpły-
wa na małe wymagania akustyczne.

włókno poliestrowe

Płyta pilśniowa

włókno drzewne

Próba izolacji akustycznej zgodnie z normą  
unI en Iso 10140-2:2010unI en Iso 717-1: 2013
wynik próby wykonanej 17=07-2014 ;  
wskaźnik izolacji akustycznej

Rw=35dB

opis testu:
 włókno drzewne 20 mmm
 płyta pilśniowa 10 mm
 wata poliestrowa 10 mm

BioBudownic t wo
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AcuStic wR 40® 

dAnE tEchnicznE
w biobudownictwie, do izolacji termicznej dachów i ścian drewnianych poleca się użycie AcuStic wR 
40®, system wygłuszający i oddychający do drewnianych dachów charakteryzuje się wysokimi parametra-
mi izolacji termoakustycznej.
dzieje się tak dzięki składowi, będącemu mieszanką włókien o różnych gęstościach (włókno drzewne i 
włókno poliestrowe) połączonych z płytą pilśniową o wadze 1150 ± 50 kg/m³. 
AcuStic wR 40® znajduje szerokie zastosowanie jako izolator akustyczny drewnianych dachów.

deska 22 mm

oddychająca tkanina

drewniana listwa

Izolator

oddychająca tkanina

Pokrycie dachu

AcuStic wR 40®

SyStEM MontAŻu AcuStic wR 40®
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SilEnzio®
tłuMik do otwoRów wEntylAcyjnych

oPiS PRoduktu:
tłumik akustyczny powstał z materiałów antybakteryjnych i przeciwpleśniowych. do instalacji w miejscach 
otworów wentylacyjnych w fasadach budynków. tłumik powstał z tworzyw sztucznych. gwarantuje reduk-
cję hałasów w testach równą w najgorszych warunkach 45 db, utrzymując stały przepływ powietrza więk-
szy niż 120 cm2. wystarczy po prostu wyjąć kratkę wentylacyjną i tłumik, wyczyścić otwór z dowolnego 
osadu i ponownie go zainstalować. dzięki swojej formie i swoim właściwościom akustycznym, jest zgodny 
z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wymaganiami akustycznymi, przez co może być wykorzysty-
wany w nowym budownictwie, jak również przy renowacjach.

dAnE tEchnicznE
 zawartość małego opakowania: 1 tłumik
 zawartość małego opakowania: 20 tłumików
 Redukcja hałasu: 45 db minimalna wartość otrzymana w instytucie
 średnica tłumika 197 mm
 średnica okrągłego elementu dźwiękochłonnego wewnętrznego 127 mm
 średnica otworu w ścianie 200 mm
 długość tłumika 275 mm
 Przepływ powietrza ≥ 120 cm2 z rzeczywistym przepływem powietrza wewnątrz tłumika równym 126 cm2

cylinder EPS
odlew styropianowy traci zastosowanie 
na etapie odlewu potrzebnego do do 
wykonania otworu w obudowie tłumika 
akustycznego.
średnica cylindra ePs 200 mm
długość cylindra 275 mm
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System montażu

1 wyciąć otwór o średnicy 200 mm 2 umieścić tłumik w środku otworu

3 otynkować w razie potrzeby 4 wstawić kratki

UWAGA.: wspomniane akcesoria (pierścień ze styropianu TERMOSTYR® i rura z ekspando-
wanego polietylenu) nie są sprzedawane wraz z systemem.
tłumik nie jest sprzedawany wraz z kratkami.

Jeśli grubość ściany będzie większa niż 40 cm, na-
leży skompensować różnicę przez zastosowanie 
izolowanego termicznie i akustycznie pierścienia 
ze styropianu TERMOSTYR® (z przodu i z tyłu tłu-
mika). Następnie trzeba zastosować rurę z eks-
pandowanego polietylenu.

SilEnzio®
tłuMik do otwoRów wEntylAcyjnych
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Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Pretaglio

“AcuStic BAnd” jest to taśma samoprzylepna z 
zamkniętokomórkowego polietylenu, grubość 8 mm, 
gęstość 25/30 kg/m3. wymiary: wysokość 150 mm, długość 
50 mtl, nacięcie 50/100 mm. wymiary: wysokość 200 mm, 
długość 50 mtl, nacięcie 50/150 mm.

AkcESoRiA do EliMinAcji 
MoStków AkuStycznych

Polietilene 
a celle chiuse

“AcuStic BAnd n” jest to taśma klejąca z pasem nylonu, z 
zastosowaniem w posadzkach z system ogrzewania.
wymiary: wysokość 150/200 mm, długość 50 mtl.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“AcuStic BAnd l” jest taśmą samoprzylepną dylatacyjną w 
kształcie „l” z polietylenu zamkniętokomórkowego, grubość 
6 mm, gęstość 25/30 kg/m3.
wymiary: wysokość 100/150/200 mm, podstawa 100, 
długość 2 mtl. 

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“AcuStic BAnd” jest to taśma dylatacyjna samoprzylepna 
do narożników wewnętrznych, z zamkniętokomórkowego 
polietylenu, grubość 6 mm, gęstość 25/30 kg/m3. 
wymiary: wysokość 100 mm, podstawa 50 mm, długość 
boków 160x160 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“AcuStic BAnd 270” jest to taśma dylatacyjna samoprzy-
lepna do narożników zewnętrznych, z zamkniętokomórko-
wego polietylenu, grubość 6 mm, gęstość 25/30 kg/m3. 
wymiary: wysokość 100 mm, podstawa 50 mm, długość 
boków 130x130 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“AcuStic BAnd c” to taśma dylatacyjna z zamkniętoko-
mórkowego polietylenu, używana do framugi drzwi, w 
kształcie „c”, grubość 6 mm, gęstość 25/30 kg/m3. wymia-
ry : wysokość 100 mm, podstawa 50 mm, długość boków 
100x100 mm, szerokość łączna 100 mm.

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

wstępne nacięcie

wstępne 
spawanie

wstępne 
spawanie

wstępne spawanie
wstępne 
spawanie

Powierzchnia 
samoprzylepna

“AcuStic BAnd g” jest taśmą łączącą z zamkniętokomór-
kowego samoprzylepnego polietylenu, grubość 3 mm, gę-
stość 25/30 kg/m3.
wymiary: wysokość 50/100/200 mm, długość 25 mtl.

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“AcuStic BAnd d” jest klejącą powłoką z zamkniętoko-
mórkowego polietylenu, grubość 1 mm, gęstość 58 kg/m3 
wymiary: wysokość 10 mm, długość rolki 20 mtl.

Polietylen 
zamkniętoko-

mórkowy

Powierzchnia 
klejąca
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AkcESoRiA do EliMinAcji 
MoStków AkuStycznych

“Sonik” jest to izolacyjna osłona do rur odprowadza-
jących wykonana z ekspandowanego polietylenu za-
mkniętokomórkowego, grubość 5/10 mm.

“Sonik nAStRo AdESiVo” jest maskującą taśmą klejącą z 
polietylenu zamkniętokomórkowego, grubość 5 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“AcuStic BAnd gX” jest taśmą samoprzylepną do dyla-
tacji, wykonaną z polietylenu tłoczonego, grubość 8 mm, 
gęstość 50 kg/ m3. wymiary: wysokość 100 mm, podsta-
wa 30 mm, długość 2000 mm.

taśma polipropylenowa, w celu uniknięcia infiltracji wody 
i cementu obecnych w wylewce, do szczelin warstwy 
spodniej.

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Polietylen 
zamkniętokomórkowy

Powierzchnia 
klejąca

Powierzchnia 
klejąca

syntetyczny klej jednoskładnikowy, szybko wiążący, 
bezzapachowy, bez domieszki silikonu i izocyjanianu. 
Powstał na bazie barwionej żywicy o bardzo dużej 
sile klejenia i doskonałej odporności na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie uV. klej ten dzięki swojej 
dużej elastyczności i sile, idealnie nadaje się do klejenia 
metali, stali nierdzewnej, aluminium, cementu, drewna, 
szkła, PVc, i innych tworzyw sztucznych. Idealny także w 
budownictwie do uszczelniania i klejenia i profili, paneli 
dekoracyjnych, izolatorów, płytek, marmurów, itp .. Produkt 
wolny od formaldehydu, zgodnie z wytycznymi normy 
2002/95/ec i 2003/11/ec a także dyrektywą Rohs.

iSo coll jest to sucha zaprawa powstała z mieszanki 
cementu Portland o wysokiej jakości, wyselekcjonowanego 
piasku, żywic i dodatków zwiększających wiązanie i 
elastyczność. Produkt ten jest zgodny z wymaganiami 
podanymi w europejskiej instrukcji technicznej etag 
004( european technical approval guideline) i otrzymał 
prestiżowy znak jakości Itc-cnR, dotyczący klejów i 
systemów poziomowania do izolacji termicznej ( exthernal 
thermal Insulation composite system -etIcs). Produkt 
standardowo dostępny w kolorze szarym. Istnieje także 
możliwość wyprodukowania go także w kolorze białym. 
Idealnie nadaje się do klejenia paneli izolacyjnych z ePs, 
wełny mineralnej i korka.

Polietylen 
zamkniętokomórkowy
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