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PRODUCȚIE DE SISTEME PENTRU IZOLARE TERMICĂ, ACUSTICĂ, DE PRODUSE 
IMPERMEABILE ȘI DE ALTE COMPONENTE PENTRU CONSTRUCȚII

Isosystem este o companie dinamică, care produce panouri sandwich pentru izolare 

termică, acustică, panouri ventilate și impermeabile, alături de multe alte compo-

nente pentru construcții. O companie mare, cu un depozit generos, care garantează 

un sistem logistic, în vederea oferirii de soluții eficiente clienților, într-un timp scurt. 

Isosystem dezvoltă proiecte de formare pentru societăți cu privire la utilizarea și la teh-

nicile de instalare a sistemelor izolante, precum și service de asistență după vânzare.

asociat



Obiectivul principal pentru industria construcțiilor de astăzi este ecosustenabilitatea: locuințe 

sustenabile, arhitectură verde, energie verde și green building sunt punctele esențiale în ceea 

ce privește ecosustenabilitatea, de aceea Isosystem este partenerul ideal. Astăzi, înainte de a 

alege locul de construcție, este necesară efectuarea unei evaluări de mediu, adică relația din-

tre casă și mediul înconjurător, prin estimarea climei locației, tipurile de vânt din zonă, carac-

teristicile geotermale ale terenului şi expunerea la soare. Dincolo de un discurs exclusiv tehnic 

acum, mai mult ca niciodată, singura investiție sigură în timp este casa. Casa ta este baza 

esențială pentru construirea unei familii. 

  Suntem întotdeauna 

în armonie cu natura!!

ECOSUSTENABILITATE
LOCUINŢE SUSTENABILE



AVANTAJE

 IZOLARE ACUSTICĂ
 FACILITATE DE APLICARE
 MONTARE PE USCAT
 UTIL PENTRU RENOVĂRI
 GAMĂ VASTĂ DE PRODUSE PENTRU ORICE EXIGENȚE
 SUPORT PENTRU PROIECTARE



IZOLARE ACUSTICĂ

Sisteme și produse realizate pentru respectarea de "Cerințe acustice 
pasive ale clădirilor", în conformitate cu D.P.C.M. 05/12/1997, și în 
conformitate cu norma UNI 11367 privind clasificarea acustică a 
clădirilor. Produsele sunt realizate pe baza experienței ISOSYSTEM, 
testate în cadrul laboratoarelor de acustică calificate și verificate pe 
șantiere, pe diferite tipuri de clădiri, pentru a determina calitatea și 
ductilitatea sistemului pus în funcțiune.

•  Panouri fonoizolante și fonoabsorbante, care sunt introduse în 
spațiile dintre pereții despărțitori a două unități de locuit, în 
structuri și plafoane false din gips-carton.

•  Panouri fonoizolante și fonoabsorbante pentru pereți și plafoane 
false din gips-carton

•  Produse rezistente pentru construirea de pardoseli flotante pentru 
atenuarea zgomotelor de impact sau structurale

•  Sisteme izolante pentru zgomote de impact sub parchet

•  Sisteme termoacustice ventilate pentru acoperișuri
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PANOURI FONOIZOLANTE ȘI 
FONOABSORBANTE PENTRU PEREȚI 

ȘI TAVANE FALSE
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CARACTERISTICI TEHNICE
Panou autoportant fălţuit două laturi fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC RC®", format prin 
cuplarea a două straturi de vată minerală de 20 mm grosime, densitate mare, cu interpunerea unei 
mase plastomerice 7,5 kg/m2 nominală. Grosime panou: 47 mm nominal. 
Dimensiuni panou: 1000X600 mm. 

Vată minerală

Masă 
plastomerică

Vată minerală

FORMATE STANDARD
 1000X600 mm fălţuit 2 laturi lungi
 grosime panou 47 mm nominal
 m2 30 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 produs autoportant
 greutate panou: 13/14 kg/m2 nominal
 conductibilitate termică λD: 0,037 W/m°K
 rezistență termică grosime: 40 mm RD =1,05 m2 K/W
 rezistență la compresie: σ10 = 0,048 N/mm2 

PROBĂ DE LABORATOR NR. 0002-B/DC/ACU/08 DIN 29/01/2008 
LABORATOR FIZICĂ TEHNICĂ/ ACUSTICĂ ”CSI”
Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei UNI EN ISO 140-3 și evaluarea indicelui Rw 
conform UNI EN ISO 717-1.

Descrierea elementului de probă:
 1 vată minerală de mare densitate cu grosime de 20 mm.
 2 masă plastomerică autoportantă cu greutate de 7,5 kg/m2.
 3 vată minerală de mare densitate cu grosime de 20 mm.

Grosime mostră: 47 mm nominală.

Rezultatul probei:

Rw=30dB

1

2

3

ACUSTIC RC®
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PROBĂ DE LABORATOR NR. 170 DIN 05-11-2004 DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ TEHNICĂ
Facultatea de Inginerie Universitatea din Padova. 
Stabilirea puterii fonoizolante a unui element de construcție în laborator conform normei EN ISO 140-3

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 cărămidă forată 8 cm.
 3 ACUSTIC RC®
 4 cărămidă semiplină 12 cm.
 5 tencuială 1,5 cm.

Grosime perete circa 27 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

Rw=54dB

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 24-01-2011 

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 cărămidă semiplină 12 cm.
 3 ACUSTIC RC®

 4 cărămidă forată 12 cm.
 5 tencuială 1,5 cm.
 6 bandă Isorubber 0,5 cm.

Grosime perete circa 32 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=58dB

1

25

3

4

ACUSTIC RC®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților se va realiza prin:
instalarea de panou fonoizolant și fonoabsorbant “ACUSTIC RC®”, format prin cuplarea a două 
straturi de vată minerală de înaltă densitate, cu grosime de 20 mm nominală, cu interpunere de masă 
plastomerică 7/7,5 kg/m2 nominală.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților se va realiza prin:
instalarea de panou fonoizolant și fonoabsorbant “ACUSTIC RC2®”, format prin cuplarea a două 
straturi de vată minerală de înaltă densitate, cu grosime de 20 mm nominală, cu interpunere de masă 
plastomerică 7/7,5 kg/m2 nominală.

FORMATE STANDARD
 1000X600 mm fălţuit 2 laturi lungi
 grosime panou 52 mm nominal
 m2 30 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 produs autoportant
 greutate panou: 20 kg/m2 nominal
 conductibilitate termică λD: 0,037 W/m°K
 rezistență termică grosime: 40 mm RD =1,05 m2 K/W
 rezistență la compresie: σ10 = 0,048 N/mm2 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Panou autoportant fălţuit două laturi fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC RC2®", format prin 
cuplarea a două straturi de vată minerală de mare densitate și din două straturi de masă plastomerică 
de 7,5Kg/m2 nominal. Dimensiuni panou: 1000X600 mm. Grosime: 52 mm nominal.

Vată minerală

Masă 
plastomerică

Vată minerală

Masă 
plastomerică

PROBĂ DE LABORATOR NR. 205877 DIN 21-12-2005
INSTITUTUL GIORDANO
Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei UNI EN ISO 140-3 și evaluarea indicelui 
Rw conform UNI EN ISO 717-1.

Descrierea elementului de probă:
 1 vată minerală de mare densitate cu grosime de 20 mm.
 2 masă plastomerică autoportantă cu greutate de 7,5 kg/m2.
 3 vată minerală de mare densitate cu grosime de 20 mm.
 4 masă plastomerică autoportantă cu greutate de 7,5 kg/m2. 

Grosime mostră: 52 mm nominală.
Rezultatul probei:

Rw=38dB

1

2

4

3

ACUSTIC RC2®
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Pungă din polietilenă

Material fonoabsorbant şi 
fonoizolant din vată minerală

Material fonoabsorbant şi 
fonoizolant din vată minerală

Masă  
plastomerică

CARACTERISTICI TEHNICE 
Panou autoportant, fonoizolant și fonoabsorbant, învelit, "ACUSTIC STAR®", realizat prin cuplarea unei 
mase plastomerice de 7,5 Kg/m2 nominale la un panou din vată minerală și la un panou din vată de 
sticlă, ambele de înaltă densitate. Grosime panou: 40 mm nominal. Dimensiuni panou: 1000X600 mm.

FORMATE STANDARD
 1000X600 mm 
 grosime panou 40 mm nominal
 m2 30 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 12/13 kg/m2 nominal
 conductibilitate termică vată minerală λD: 0,037 W/m°K
 conductibilitate termică vată de sticlă λD: 0,032 W/m°K
 rezistență termică vată minerală grosime: 20 mm RD =0,50 m2 K/W
 rezistență termică vată de sticlă grosime: 20 mm RD =0,63 m2K/W

PROBĂ DE LABORATOR NR. 169 DIN 05-11-2004 DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ TEHNICĂ
Facultatea de Inginerie Universitatea din Padova. Stabilirea puterii fonoizolante a unui element de 
construcție în laborator conform normei EN ISO 140-3

1

5

2

3

4

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 cărămidă forată 8 cm.
 3 ACUSTIC STAR®

 4 cărămidă semiplină 12 cm.
 5 tencuială 1,5 cm.

Grosime perete circa 27 cm nominală.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

Rw=53dB

ACUSTIC STAR®
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ACUSTIC STAR®
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REZULTATELE DIN EVALUĂRILE EFECTUATE PE ȘANTIER 
Șantier:  Fabrică pentru uz rezidențial în localitatea Monastier (TV).

Stratigrafie: cărămidă semiplină de 12 cm, ACUSTIC STAR 4 cm, cărămidă semiplină 8 cm tencuială de 1,5 cm. 

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 cărămidă forată 8 cm.
 3 ACUSTIC STAR®
 4 cărămidă semiplină 12 cm.
 5 bandă isorubber 0,5 cm.
 6 tencuială 1,5 cm.

Grosime perete circa 27 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

R’w=55dB
REZULTATELE DIN EVALUĂRILE EFECTUATE PE ȘANTIER 
Stratigrafie: cărămidă semiplină 8 cm, ACUSTIC STAR 4 cm, cărămidă semiplină 8 cm tencuială de 1,5 cm. 

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 cărămidă forată 8 cm.
 3 ACUSTIC STAR®
 4 cărămidă forată 8 cm.
 5 bandă Isorubber 0,5 cm.

Grosime perete circa 28 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

R’w=50dB

1

1

2

3

4

5

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților se va realiza prin:
Punerea în aplicare de panou fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC STAR®", format prin cuplarea unui 
strat de vată minerală și a unuia de vată de sticlă, ambele de densitate ridicată, cu interpunere de masă 
plastomerică 7/7,5 kg/m2 nominală.
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ACUSTIC SOFT®

FORMATE STANDARD
 1400X600 - 1200X1400 mm 
 grosime panou 40 mm nominal
 m2 50,4 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 5,2 kg/m2 nominal
 conductibilitate termică vată minerală: λ: 0,044 W/m°K

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1cm.
 2 cărămidă semiplină 13 cm.
 3 ACUSTIC SOFT® 4 cm.
 4 cărămidă semiplină 13 cm.
 5 tencuială 1cm.
 6 bandă Isorubber 0,5 mm.
Grosime perete circa 33 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

R’w=53dB

1

6

5

4

3

2

REZULTATELE DIN EVALUĂRILE EFECTUATE PE ȘANTIER 

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților se va realiza prin:
punerea în aplicare a panoului fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC SOFT®", format prin cuplarea de 
două straturi de fibră de lemn presată (produs ecologic), densitate 250 kg/m3, grosime 10 mm, cu interpu-
nerea unui strat de fibre sintetice, densitate 30 Kg/m3, grosime 20 mm. Grosime panou: 40 mm nominal. 

Fibră de lemn

Fibră de lemn

Fibră de poliester

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou autoportant, fălţuit două laturi, fonoizolant și fonoabsorbant, “ACUSTIC SOFT®”, realizat prin 
cuplarea a două straturi din fibră de lemn presată (produs ecologic), densitate 250 kg/m3, grosimea 
de 10 mm, cu interpunerea unui strat de fibră din poliester, densitate 30 Kg/m3, grosime 20 mm.  Gro-
sime panou: 40 mm nominal. Dimensiuni panou: 1400x600/1400x1200 mm. 

LOCUINŢE SUSTENABILE
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ACUSTIC LEAD®

FORMATE STANDARD
 1400X600 mm fălţuit 4 laturi la cerere 
 grosime panou 40 mm nominal
 m2 42 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou 19+0,35+19: 14 kg/m2 nominală
 greutate panou 19+0,50+19: 15,5 kg/m2 nominală
 conductibilitate termică λ: 0,044 W/m°K
 

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou autoportant, fălţuit două laturi, fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC LEAD®", realizat prin cuplarea 
a două straturi din fibră de lemn densitate 250 kg/m3, grosimea de 19 mm, cu interpunerea unei folii de 
plumb de primă fuziune cu grosimea de 3,5/10 și 5/10. 
Grosime panou: 40 mm nominal. 

REZULTATELE DIN EVALUĂRILE  
EFECTUATE PE ȘANTIER 

Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 zidărie semiplină 13 cm.
 3 ACUSTIC LEAD® de 4 cm
 4 cărămidă forată 8 cm.
 5 tencuială 1,5 cm.
 6 bandă Isorubber 0,5 cm.

Grosime perete circa 27 cm nominală.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 140-4

R’w=53dB

1

6

5

2

3

4

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților se va realiza prin:
Punerea în aplicare a panoului fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC LEAD®", format prin cuplarea de 
două straturi de fibră de lemn presată (produs ecologic), densitate 250 kg/m3, grosime 19 mm, cu interpu-
nerea unei folii de plumb de primă topire, grosime 3,5/10 și 5/10. Grosime panou: 40 mm nominal. 

Fibră de lemn

Fibră de lemn

Folie de plumb
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DESCRIERE PRODUS 
Panou autoportant, fonoizolant și fonoabsorbant, "ACUSTIC PET®", realizat din două mase plastomerice 
de  4 kg/m2 fiecare, cuplate cu fibră de poliester cu autostingere, de 2000 gr/m2, grosime totală 50 mm 
nominală, masa superficială totală 11 kg/m2 nominală.

FORMATE STANDARD
 1400X1000 mm
 grosime panou 50 mm nominal
 m2 50,2 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 11 kg/m2 nominal
 conductibilitate termică: 0,034 W/m°K

PROBĂ DE LABORATOR NR. 0058/DC/ACU/05 DIN 08-06-2005
LABORATOR FIZICĂ TEHNICĂ/ ACUSTICĂ ”CSI”
Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei UNI EN ISO 140-3 și eva-
luarea indicelui Rw conform UNI EN ISO 717-1.

Descrierea elementului de probă:
 1 masă plastomerică 4 kg/m2 nominală.
 2 vată de poliester reciclată de 50 mm.
 3 masă plastomerică 4 kg/m2 nominală.

Grosime mostră: 50 mm nominală.

Rezultatul probei:

Rw=29dB

1

2

3

ACUSTIC PET®

SPECIFICAȚII TEHNICE:
Izolația acustică a pereților se va realiza prin: punerea în aplicare a panoului fonoizolant și fonoabsorbant, 
“ACUSTIC PET®”. Panou autoportant, fonoizolant și fonoabsorbant, “ACUSTIC PET®”, realizat din nouă 
mase plastomerice de  4 kg/m2 fiecare, cuplate cu fibră de poliester cu autostingere, de 2000 gr/m2, grosi-
me totală 40 mm nominală, masa superficială totală 10 kg/m2 nominală.

Masă elastoplastomerică

Masă 
elastoplastomerică

Vată de poliester



PANOURI FONOIZOLANTE 
PENTRU PEREȚI, PEREŢI 

DESPĂRŢITORI ȘI TAVANE FALSE 
DIN PLĂCI DIN GIPS-CARTON
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CARACTERISTICI TEHNICE
Panou fonoizolant antivibrant, realizat prin cuplarea unei plăci din gips-carton 
de 12 mm și o placă din conglomerat de granule de cauciuc vulcanizat, cu densitatea de 750 kg/m3 

sau 1100 kg/m3, cu grosimea de 10 sau 20 mm.  Cuplarea dintre materiale de compoziție și de densi-
tate diversă este soluția ideală pentru izolarea acustică.  Panoul de cauciuc poate fi cuplat și la o placă 
din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

FORMATE STANDARD
 2000X1200 mm 
 grosime panou 22/32 mm nominală
 m2 60 pe palet

INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 25 kg/m2 nominal
 pentru lipire vă recomandăm să contactați biroul tehnic Isosystem

Descrierea elementului de probă:
 1 ISORUBBER densitate 750 Kg/m3, grosime 20 mm.
 2 placă de ghips-carton de 12 mm.

Grosime mostră: 32 mm nominală.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

Rw=32dB

PROBĂ DE LABORATOR NR. 0002-C/DC/ACU/08 DIN 29-01-2008 

LABORATOR FIZICĂ TEHNICĂ/ ACUSTICĂ ”CSI”
Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei 
UNI EN ISO 140-3 și evaluarea indicelui Rw conform 
UNI EN ISO 717-1.

1

2

GESS FON RUBBER®
ISORUBBER

Placă de gips-carton
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GESS FON RUBBER®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților, a pereţilor despărţitori, a tavanelor false, a puțurilor pentru ascensor și a 
stâlpilor se va realiza prin fixarea mecanică cu Gess Fon Rubber:
Panou fonoizolant antivibrant, realizat prin cuplarea unei plăci din gips-carton 
de 12 mm și o placă din conglomerat de granule de cauciuc vulcanizat cu densitatea de 750 kg/m3 sau 
1100 kg/m3, cu grosimea de 10 sau 20 mm. Cuplarea dintre materiale de compoziție și de densitate 
diversă este soluția ideală pentru izolarea acustică. Panoul de cauciuc poate fi cuplat și la o placă din 
gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

Descrierea elementului de probă:
 1 placă de gips-carton
 2 GESS FON RUBBER 12,5+20 mm. 
 3 structură metalică grosime 75 mm cu 

panou din vată minerală 70 kg/m3 grosi-
me 40 mm.

 4 GESS FON RUBBER 12,5+20 mm.
 5 placă de gips-carton

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 16-06-2010
Șantier: Via Oasi Lido delle Nazioni (FE) 

5

4

3

1
2
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GESS FON GUM®

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou compus din cuplarea unei plăci din gips-carton de RB13 și o masă de densitate înaltă de EPDM cu 
grosimea de 2 mm și densitate superficială egală cu 4 kg/m2. Se utilizează ”GESS FON GUM®” în pereții 
despărțitori și în zonele tavanelor false, în vederea creșterii masei superficiale a acestor sisteme de 
construcție, obținând rezultate optime la izolarea acustică, cu grosimi reduse. EPDM poate fi cuplat și la o 
placă din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

Descrierea elementului de probă conform studiului 

estimativ:

1 placă de gips-carton RB 13

2 panou fonoizolant fonoprotector din cauciuc pe bază 

polimerică și substanțe minerale cu grosimea de 2 mm 

și densitate suprafață egală cu 4 Kg/m2.

Rw=36 dB

Aplicare a nomei UNI EN ISO 717-1 pentru calculul indicelui sintetic.
Prin aplicarea normei UNI EN ISO 717-1 este posibil să se calculeze indicele de evaluare a parametrului Transmission Loss, pentru incidența normală.

EPDM

Placă de gips-carton

FORMATE STANDARD
 2000X1200 mm 
 grosime 15 mm nominală
 nr. 25 de plăci pe palet
 60 m2 pe palet

INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 14 kg/m2 nominal

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților, a pereţilor despărţitori, a tavanelor false, a stâlpilor, se va realiza prin fixarea 
mecanică cu Gess Fon Star: panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci 
din gips-carton de RB 13 sau a unei plăci din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3 și a unei mase cu 
densitate înaltă din EPDM, cu grosimea de 2 mm și cu o densitate egală cu 4 Kg/m2.

curbă de referinăă curbă experimentală
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Evaluare conform UNI EN ISO 717-1:

Indice = 



20

4
6

5

8

2

3

1

7

Descrierea elementului de probă:
 1 placă de gips-carton RB 13.
 2 GESS FON STAR. 
 3 structură cu placă de gips-carton 50 mm.
 4 panou de vată mineral de 50 mm.
 5 cărămidă semiplină de 12 cm.
 6 structură cu placă de gips-carton 50 mm.
 7 GESS FON STAR.
 8 placă de gips-carton RB 13.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

Rw=67dB

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou fonoprotector și fonoabsorbant format din cuplarea unei plăci din gips-carton de 12 mm, o masă 
plastomerică și polietilenă reticulată fizic de densitate 30 kg/m3.  Cuplarea dintre materiale de compoziție și 
de densitate diversă este soluția ideală pentru izolarea acustică. Grosime totală panou: 19 mm nominal. Masa 
plastomerică și polietilena reticulată pot fi cuplate și la o placă din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

FORMATE STANDARD
 2000/3000X1200 mm 
 grosime panou 19 mm nominal
 m2 60 pe palet

INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 16,5 kg/m2 nominal
 

CERTIFICAT NR. 162 DIN 17-05-2004 FACULTATEA DE INGINERIE A UNIVERSITĂŢII DIN PADOVA  
Stabilirea puterii fonoizolante 
a unui element de construcție în laborator

GESS FON STAR®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților,a pereţilor despărţitori, a tavanelor false, a stâlpilor se va realiza prin fixarea 
mecanică cu Gess Fon Star: panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din 
gips-carton de 12 mm sau a unei plăci din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3, o masă plastomerică și 
polietilenă reticulată fizic de densitate 30 kg/m3.

Placă de gips-carton

Masă plastomerică

Polietilenă
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FORMATE STANDARD
 2000X1200 mm 
 grosime 19 mm nominală

INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 15,50 kg/m2 nominal
 

GESS FON IPB®

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din gips-carton RB 13 și a unei 
polietilene plumb polietilenă grosime circa 6 mm, polietilenă cu celule închise reticulată fizic și foaie de 
plumb de 0,50 mm. Cuplarea dintre materiale de compoziție și de densitate diversă este 
soluția ideală pentru izolarea acustică. Polietilena cu plumb polietilenă poate fi cuplată și la o placă din 
gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

4

6

5

7

1

2

3

Descrierea elementului de probă:
 1 placă dublă din gips-carton RB 13
 2 structură pentru placa de gips-carton 50 mm  
 3 panou de vată minerală de 40 mm densitate 60 Kg/m3

 4 GESS FON IPB 0,50
 5 structură pentru placa de gips-carton 50 mm  
 6 panou din vată de sticlă 40 mm densitate 20 Kg/m3

 7 placă dublă din gips-carton RB 13

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-1

Rw=63dB

PROBĂ DE ȘANTIER NR. 61/2006-01 DIN 30-03-2006 

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților, a pereţilor despărţitori, a tavanelor false, a stâlpilor se va realiza prin fixarea 
mecanică cu Gess Fon Star: panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din 
gips-carton de RB 13 sau a unei plăci din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3 și a unei polietilene 
plumb polietilenă grosime circa de 6 mm. Polietilenă cu celule închise reticulată fizic și foaie de plumb de 
0,50 mm.

Placă de gips-carton

Folie de plumb
Polietilenă 

cu celule închise

Polietilenă 
cu celule închise
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GESS FON PB®

FORMATE STANDARD
 1000/2000X1200 mm 
 grosime 12+0,5/1/2 mm nominală

INFORMAȚII TEHNICE
 greutate panou: 12+5/10: 15kg/m2 nominal
 greutate panou: 12+10/10: 20kg/m2 nominal
 greutate panou: 12+20/10: 31,2kg/m2 nominal

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou compus din cuplarea unei plăci de gips-carton RB 13 și foaie de plumb de primă topire de 0,5 mm, 
1 mm sau de 2 mm. GESS FON PB® își găsește aplicarea corectă în cadrul protecției mediilor unde de 
utilizează instrumente cu emisiuni radioactive și electromagnetice. În plus, GESS FON PB® contribuie la 
îmbunătățirea izolării acustice, datorită greutății sale specifice ridicate. Plumbul poate fi cuplat și la o placă 
din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

Sistemul de aplicație:
Genn Fon PB este aplicat ca o placă normală de 
gips-carton, prestând foarte multă atenție, pe du-
rata aplicării, la sigilarea îmbinărilor, a șuruburilor 
de fixare și a unghiurilor cu o bandă de plumb. A 
doua placă va fi fixată prin utilizarea de adezivi po-
liuretanici monocomponenți 
cu prindere rapidă.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația la emisiile radioactive, electromagnetice și acustice a pereților, a pereţilor despărţitori, a tavanelor 
false și a stâlpilor se va realiza prin fixarea mecanică de Gess Fon PB:
panou format din cuplarea unei plăci de gips-carton RB 13 sau a unei plăci de gips-carton cu densitatea de 
1150 kg/m3 și o foaie de plumb de 0,5 mm, 1 mm sau de 2 mm. 

Placă de gips-carton

Folie de plumb
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GESS FON RC®

CARACTERISTICI TEHNICE
“GESS FON RC® “ e un panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din gips-
carton RB 13 și a unei plăci de vată minerală de înaltă densitate. Vata minerală este un material poros cu 
prestații fonoabsorbante ridicate care, cuplată la o masă, îi mărește izolarea la frecvențe scăzute. Panoul de 
vată minerală poate fi cuplat și la o placă din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

FORMATE STANDARD
 2000/3000X1200 mm 
 grosime 12+20/30/40/50 mm nominală

INFORMAȚII TEHNICE
 produs autoportant
 greutate panou: 11,20/12,20/13,20/14,20 kg/m2 nominală
 conductibilitate termică λD: 0,035 W/m°K
 rezistență la compresie: σ10 =0,025 N/mm2

Descrierea elementului de probă:
 1 vată minerală 100 kg/m3 grosime 40 mm
 2 placă de ghips-carton de 12 mm.

Grosime mostră: 52 mm nominală.  

Rezultatul probei:

Rw=32dB

PROBĂ DE LABORATOR NR. 0043/DC/ACU/08 DIN 03-06-2008 
LABORATOR FIZICĂ TEHNICĂ/ ACUSTICĂ ”CSI”

Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei UNI EN ISO 140-3  

și evaluarea indicelui Rw conform UNI EN ISO 717-1.

1

2

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația acustică a pereților, a pereţilor despărţitori, a tavanelor false, a stâlpilor se va realiza prin fixarea 
mecanică cu Gess Fon Rc:
panou fonoabsorbant și fonoprotector format în urma cuplării unei plăci din gips-carton RB 13 sau a unei 
plăci din gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3 și a unui panou de vată minerală de înaltă densitate. 

Vată minerală

Placă de gips-cartonLOCUINŢE SUSTENABILE
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GESS FON TERILEX

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou format dintr-o placă din gips-carton învelită gros. 12,5 mm cuplată cu placă din izolant Terilex gros. 
10/20/40 mm din polietilenă expandată modificată de înaltă densitate, cu celule închise. Este un produs 
dedicat consolidării acustice a pereţilor despărţitori, conceput pentru a avea prestaţii ridicate în situaţiile 
de remediere acustică, fără a compromite dimensiunile camerei, aplicarea este simplă și rapidă și nu nece-
sită căptușeală metalică. Terilex poate fi cuplat și cu o placă din 
gips-carton cu densitatea de 1150 kg/m3.

Polietilenă

Placă de gips-
carton

FORMATE STANDARD
 grosime 12,5 + 10 mm, dim: 1200 x 3000 mm 
 grosime 12,5 + 20 mm, dim: 1200 x 3000 mm
 grosime 12,5 + 40 mm, dim: 1200 x 3000 mm

INFORMAȚII TEHNICE
 conductibilitate termică λ: 0,04 W/m°K
 rezistenţă la difuzia vaporilor µ:2000
 Rigiditate dinamică MN/m3 : 10 mm (s’ 28) - 20 mm (s’ 18) - 40 mm (s’ 14)  

2

4

5

3

1
Descrierea elementului de probă:
 1 placă dublă din gips-carton 2,5 cm.
 2 TERILEX 2 cm
 3 cărămidă forată 12 cm.
 4 TERILEX 2 cm
 5 placă dublă din gips-carton 2,5 cm.

Grosime perete circa 21 mm nominală.  

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform 
normei UNI EN ISO 717-1.

Rw=52dB

PROBĂ DE LABORATOR NR. 230 DIN 31-05-2005 
LABORATOR DE FIZICĂ TEHNICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN PADOVA

Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei UNI EN ISO 140-3  

și evaluarea indicelui Rw conform UNI EN ISO 717-1.
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REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 11-04-2008 
Şantier: via Ferrari Chiarano (TV)

1

2

3

4Descrierea elementului de probă:
 1 tencuială 1,5 cm.
 2 dală cărămidă modulară 25 cm.
 3 TERILEX 2 cm
 4 placă dublă din gips-carton 2,5 cm.

Grosime perete circa 31 cm.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=59dB

SPECIFICAȚII TEHNICE
Panou izolant termoacustic format din placă de ipsos învelit sau gips-carton cu o densitate de 1150 kg/m3, 
cuplată cu placă izolantă din polietilenă expandată modificată de înaltă densitate. 

GESS FON TERILEX



SISTEME FONOIZOLANTE ȘI 
ANTIVIBRANTE PENTRU PODELE DE LEMN, 

PLĂCI DE BETON ȘI ZIDĂRIE ȘI C.A.
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ACUSTIC SYSTEM 7®

FORMATE STANDARD
 1000X10000X7 mm
 grosime manta 7 mm nominală
 16 role pe palet
 m2 160 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 bandă de suprapunere autoadezivă
 polietilenă reticulată fizică de densitate 4 mm: 30kg/m3

 masă elastoplastomerică de tip SBS (-15°C) cu greutate de 3 kg/m2. 

1

3

2

Descrierea elementului de probă:
 1 beton armat de 140 mm
 2 Acustyc System® 7
 3 șapă în gresie 40 mm

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-2

Ln,w=58dB

PROBĂ DE LABORATOR NR. 135616 DIN 29-03-2000 INSTITUTUL GIORDANO
Măsurarea izolării la suprafața normalizată (Ln) 

Masă 
elastoplastomerică

Latură aplicare

Polietilenă reticulată 
fizic grosime 4 mm

bandă de suprapunere 
autoadezivă

CARACTERISTICI TEHNICE
”Acustic System® 7” este un strat dublu cu bandă adezivă, pentru izolarea zgomotelor de impact, compus 
din cuplarea de polietilenă reticulată fizic cu celule închise de 4 mm și cu o masă elastoplastomerică de 
tip SBS (-15°C) cu greutate de 3 kg/m2. 
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ACUSTIC SYSTEM 7®
DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM NORMEI UNI EN 29052-1.
Măsurarea izolării la suprafața normalizată (Ln)

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=52
PROBĂ DE COMPRESIBILITATE CONFORM NORMEI UNI EN 12431  
”DETERMINAREA GROSIMII PANOURILOR IZOLANTE PENTRU PARDOSELI PLUTITOARE.” 

Sarcină impusă pe șapă  Compresibilitate Nivel compresibilitate
 ≤ 5,0 KPa  0,2 mm     CP2  

PROBĂ DE IZOLARE LA ZGOMOTUL DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
PE MOSTRE DE ACUSTIC SYSTEM 7.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de ACUSTIC SYSTEM® 7, cu 
podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm.  Indicii de evaluare a nivelurilor norma-
lizate de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund 
diferitelor grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența 
dintre rezultatele testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platfor-
mei de impact direct pe podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic 
anti-impact și șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par.  5.3.2.2) egal cu un înveliș 
de podele. 

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w57dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w57dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w56dB
Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w29dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w29dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w30dB
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ACUSTIC SYSTEM 7®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația fonică împotriva zgomotului de impact al podelelor și eliminarea șapei de la pereții perimetrali se 
vor realiza prin: montarea pe uscat a sistemului “ACUSTIC SYSTEM® 7”, manta cu dublu strat format prin 
unirea de polietilenă reticulată la suprafață, cu celule închise, de 4 mm, și a unei mase elastoplastomerice 
”SBS” -15°C, cu greutatea de 3 kg/m2, echipată cu bandă autoadezivă de suprapunere pentru a evita 
punțile acustice. Sigilarea perimetrală se va efectua cu “ACUSTIC BAND” bandă autoadezivă din polietilenă 
expandată modificată, care va fi pliată peste nivelul plintei. 

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 24+4 cm. 
 2 beton ușor 14 cm.
 3 FONOROLL PLUS®

 4 ACUSTIC SYSTEM 7® 
 5 șapă de nisip și ciment ± 5 cm.
 6 podea de lemn 1,5 cm.

Rezultat al testului efectuat la 22-10-2010:

L’n,w=38dB
R’w=65dB

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 22-10-2010 

1

2

3

4

5

6

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 24+5 cm. 
 2 beton ușor 10 cm
 3 ACUSTIC SYSTEM 7 
 4 șapă de nisip și ciment ± 5 cm
 5 podea de ceramică.  

Rezultat al testului efectuat la 07-03-2006:

L’n,w=52dB

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 07-03-2006 

1

2

3

4

5
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ACUSTIC SYSTEM 10®

FORMATE STANDARD
 1000X7000X10 mm
 grosime manta 10 mm nominală
 12 role pe palet
 m2 84 pe palet
INFORMAȚII TEHNICE
 bandă de suprapunere autoadezivă
 polietilenă reticulată fizică de densitate 8 mm: 30kg/m3

 masă elastoplastomerică de tip SBS (-15°C) cu greutate de 3 kg/m2. 

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM NORMEI UNI EN 29052-1.

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=55

PROBĂ DE COMPRESIBILITATE CONFORM NORMEI UNI EN 12431 ”DETERMINAREA 
GROSIMII PANOURILOR IZOLANTE PENTRU PARDOSELI PLUTITOARE.” 
  

Sarcină impusă pe șapă  Compresibilitate Nivel compresibilitate
 ≤ 5,0 KPa  0,2 mm CP2  

Masă 
elastoplastomerică

Latură aplicare

Polietilenă reticulată 
fizic grosime 4 mm

bandă de suprapunere 
autoadezivă

CARACTERISTICI TEHNICE
”Acustic System® 10” este un strat dublu cu bandă adezivă, pentru izolarea zgomotelor de impact, compus 
din cuplarea de polietilenă reticulată fizic cu celule închise de 8 mm și cu o masă elastoplastomerică de tip 
SBS (-15°C) cu greutate de 3 kg/m2. 
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ACUSTIC SYSTEM 10®
PROBĂ DE IZOLARE LA ZGOMOTUL DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
PE MOSTRE DE ACUSTIC SYSTEM 10.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de ACUSTIC SYSTEM® 10, cu 
podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor norma-
lizate de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund 
diferitelor grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența 
dintre rezultatele testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei 
de impact direct pe podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic 
anti-impact și șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș 
de podele. 
 

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w56dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w56dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w56dB

Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w30dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w30dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w30dB
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ACUSTIC SYSTEM 10®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația fonică împotriva zgomotului de impact al podelelor și eliminarea șapei de la pereții perimetrali 
se vor realiza prin:
montarea pe uscat a sistemului “ACUSTIC SYSTEM® 10”, manta cu dublu strat format prin unirea 
de polietilenă reticulată la suprafață, cu celule închise, de 7 mm, și a unei mase elastoplastomerice 
”SBS” -15°C, cu greutatea de 3 kg/m2, echipată cu bandă autoadezivă de suprapunere pentru a evita 
punțile acustice. Etanșarea perimetrului va fi efectuată cu “ACUSTIC BAND”, bandă autoadezivă din 
polietilenă expandată modificată, care va fi pliată peste nivelul plintei. 

Descrierea elementului de probă:
 1 dale de gips-carton.
 2 vată minerală.
 3 podea Tegolo cu gol de aer de circa 30 cm și 

nucleu de c.a. de 7 cm.
 4 nivel de c.a. de 5 cm.
 5 ISORUBBER de 1 cm.
 6 strat de separare al ACUSTIC SYSTEM 10 
 de 1 cm.
 7 nivel de nisip și de ciment de 8 cm.
 8 finisare din plăci.

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-2

R’,w=60dB
L’nw=48dB

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 26-12-2010

1

3

2
4
7

6

5

8
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ISORUBBER®

CARACTERISTICI TEHNICE 750 kg/m3

"ISORUBBER®" 750 kg/m3 este un conglomerat de granule de cauciuc; disponibil în role, panouri și benzi, 
este utilizat în construcții, pentru a reduce transmiterea zgomotului de impact a structurii clădirii.  "ISO-
RUBBER®" este un produs ecologic, fiind alcătuit numai din deșeuri provenite prin prelucrarea cauciucu-
lui. Datorită acestei caracteristici, "ISORUBBER®" respectă Decretul Legislativ nr. 22 din 05/02/1997 (de-
cretul Ronchi), pe baza directivelor CEE privind gestionarea deșeurilor, și este un produs recomandat în 
caz de alocare a licitațiilor publice, prevăzute de același decret.

CARACTERISTICI TEHNICE 1000 kg/m3

"ISORUBBER®" 1000 kg/m3 este o saltea ecologică fonoizolantă de densitate 1000 kg/m3, realizată din 
amestecuri de elastomeri naturali și sintetici, ce provin și din recuperarea PFU (cauciucuri uzate), legate 
de poliuretani polimerizați în masă.  Saltelele sunt produse cu ajutorul unor tehnici avansate de presare, 
care conferă produsului caracteristici optime tehnico-acustice.
"ISORUBBER®" 1000 kg/m3 are rezistență mecanică ridicată, capacitate excelentă de absorbție șoc și "me-
morie elastică" bună.  Rezistent la abraziune, are caracteristici bune de elasticitate și de deformabilitate 
la sarcinile permanente, în plus, fiind un material de "masă", este indicat ca fonoizolant în tratamentul 
zgomotelor transmise prin aer.

FORMATE STANDARD
 BANDĂ: 5 mm. 100/120/140/200/250/330X10000 mm
 ROLĂ 750/1000 Kg/m3: (gros. 3 mm.) înăl. 1000 mm lung. 15000 mm (240 m2 pe palet)
 ROLĂ 750/1000 Kg/m3: (gros. 5 mm.) înăl. 1000 mm lung. 10000 mm (160 m2  pe palet)
 PLACĂ 750/1000 Kg/m3: (gros. 10 mm.) dim. 1x1,2 m (120 m2 pe palet)
 PLACĂ 750/1000 Kg/m3: (gros. 20 mm.) dim. 1x1,2 m (60 m2  pe palet)
 PLACĂ 750/1000 kg/m3: (gros. 20 mm.) dim. 1x1,2 m (60 m2  pe palet)
INFORMAȚII TEHNICE
 densitate 750 kg/m3

 densitate 1000 kg/m3

ISORUBBER-FS

ISORUBBER

ISORUBBER PERETE
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ISORUBBER®
PROBĂ DE IZOLARE LA ZGOMOTUL DE IMPACT CONFORM 
UNI EN ISO 140-7 PE MOSTRE DE ISORUBBER® 750 .
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 pe mostrele de ISORUBBER® , cu podea 
Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor normalizate de 
zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund diferitelor 
grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența dintre rezul-
tatele testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei de impact 
direct pe podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic anti-impact și 
șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele.   

PRESTAŢII ACUSTICE ISORUBBER 1000 kg/m3 
Potrivit legii masei.

Rw=25dB

PRESTAŢII TERMICE ISORUBBER 1000 kg/m3

Conductibilitate termică UNI EN 12667:2002

W/mK 0,1302

PRESTAŢII TERMICE ISORUBBER 1000 kg/m3

Rezistență termică UNI EN 12667:2002

m2K/W 0,038

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w60dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w59dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w60dB
Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB
Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w26dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w27dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w26dB
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ISORUBBER®
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REZULTATELE DIN EVALUĂRILE EFECTUATE PE ȘANTIER

SPECIFICAȚII TEHNICE
ISORUBBER®: Izolația fonică împotriva zgomotului de impact al podelelor și eliminarea șapei de la pereții 
perimetrali se va realiza prin: 
aplicarea uscată de “ISORUBBER®“, realizat prin vulcanizarea de granule de cauciuc de primă calitate, cu o 
densitate de 750 kg/mc, disponibil în role cu grosimea de 3/5 mm și în panouri cu grosimea de 10/20 mm. 
Straturile elastice “ISORUBBER®“ vor fi combinate și sigilate cu grijă, folosind aplicarea benzii autoadezive 
ACUSTIC BAND G, pentru a preveni punțile acustice.
Etanșarea perimetrului va fi efectuată cu banda “ACUSTIC BAND”, care va fi pliată peste nivelul plintei.
ISORUBBER® 1100: Izolația fonică împotriva zgomotelor de impact la podelele din lemn și izolaţia acustică la 
zgomotul transmis prin aer prezent în acoperișurile din lemn se vor realiza prin: montarea pe uscat a “ISO-
RUBBER® 1100“ realizat prin vulcanizarea granulelor de cauciuc de primă calitate cu o densitate de 1100 Kg/
mc, disponibilă în panouri la grosimea de 20 mm. Straturile elastice “ISORUBBER® 1100 “ vor fi combinate și 
sigilate cu grijă, folosind aplicarea benzii autoadezive ACUSTIC BAND G, pentru a preveni punțile acustice.
Etanșarea perimetrului va fi efectuată cu banda “ACUSTIC BAND”, care va fi pliată peste nivelul plintei, pen-
tru pardoselile din lemn.
ISORUBBER® FS: Izolația fonică a zgomotelor structurale se va realiza prin:
montarea pe uscat a “ISORUBBER® FS“ pus direct pe pardoseala brută, cu scopul de a separa complet toate 
structurile verticale și orizontale, evitând crearea punților acustice, optimizând astfel izolarea la impact și 
izolarea acustică aeriană ale partițiilor.

Descrierea elementului de probă:
 1 grinzi brad triplu strat 18x22 cm
 2 scândură de brad grosime 2 cm
 3 barieră vapori cu înveliș microforat grosime 

1,5 mm
 4 nivel de c.a. grosime 6 cm
 5 substrat din beton ușor cu polistiren grosime 

10 cm
 6 FONOROLL F® grosime 1 cm
 7 ISORUBBER® cu două straturi încrucișate 

grosime 0,50+0,50 cm
 8 panou pentru încălzire la podea în EPS de 

densitate 30 kg/m3 de grosime totală 4,7 cm
 9 șapă nisip ciment grosime 5 cm
 10 podea de lemn prefinisat esență de stejar lipit 

cu adeziv bicomponent cu grosimea de 1 cm

Rezultatul probei:
Indice de evaluare conform  
normei UNI EN ISO 717-2

L’n,w=58dB
R’w=56dB
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FORMATE STANDARD
 ROLĂ: 1,5X50 mtl
 m2 pe rolă: 75
 grosime manta 8 mm nominală

CARACTERISTICI TEHNICE
FONOROLL PLUS: Material din polietilenă expandată albastră reticulată gofrată, cuplat la o fibră de 
poliester, cu bandă de suprapunere.
FONOROLL EXTRA PLUS: Material din polietilenă expandată spumă albastră reticulată gofrată cuplat 
cu un strat de aluminiu care reflectă căldura gofrat și de o fibră de poliester, cu bandă de suprapunere.

FONOROLL PLUS®
FONOROLL EXTRA PLUS®

Fibră de poliester

Strat de aluminiu care 
reflectă căldura

Fibră de poliester

Polietilenă expandată Polietilenă expandată

Fonoroll Plus Fonoroll Extra Plus

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 24+5 cm. 
 2 ciment ușor 8 cm.
 3 FONOROLL EXTRA PLUS®
 4 instalație de încălzire la podea 
 5 șapă de nisip și ciment ± 6,5 cm
 6 podea de ceramică 1,5 cm

Rezultat al testului efectuat la 14-09-2009:

L’n,w=55dB 

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 14-09-2009 

Șantier: Via Crivellari San Nicolò (PD).
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FONOROLL PLUS®
FONOROLL EXTRA PLUS®

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=16
PROBĂ DE IZOLARE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
LA MOSTRELE DE FONOROLL PLUS/EXTRA PLUS.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de FONOROLL PLUS, cu podea 
Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor normalizate de 
zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund diferitelor 
grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența dintre rezultatele 
testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct pe 
podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă flotantă 
este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w49dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w49dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w49dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w37dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w37dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w37dB

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația fonică împotriva zgomotului de impact al podelelor și eliminarea șapei de la pereții perimetrali 
se vor realiza prin: Montarea pe uscat a sistemului “FONOROLL PLUS/EXTRA PLUS”, strat dublu format 
prin cuplarea unei plăci expandate modificate pe bază de polipropilenă de 8 mm, prevăzut cu bandă de 
suprapunere pentru a preveni punțile acustice. Este important să se sigileze îmbinările cu “ACUSTIC BAND 
G”. Etanșarea perimetrului va fi efectuată cu banda “ACUSTIC BAND”, bandă autoadezivă din polietilenă 
expandată modificată, care va fi pliată peste nivelul plintei. 

Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB
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FONOROLL F®

FORMATE STANDARD
 grosime manta 3 mm, dim: mtl 1,5x50 , m2 75 
 grosime manta 5 mm, dim: mtl 1,5x50, m2 75
 grosime manta 10 mm, dim: mtl 1,5x40, m2 60
INFORMAȚII TEHNICE
 densitate de 30-35 kg/mc~

CARACTERISTICI TEHNICE
“Fonoroll® F ” este o manta pentru izolarea la suprafață, compus dintr-o polietilenă reticulată fizic. Struc-
tura impermeabilă cu celule închise îi oferă calități acustice și termice ridicate, precum și o rezistență 
optimă la compresie, cu o densitate de 30-35 kg/mc~ 
 

Polietilenă 
reticulată fizic
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FONOROLL F 5mm®
DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=60

PROBĂ DE IZOLARE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
LA MOSTRELE DE FONOROLL F 5 MM.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 pe mostrele de FONOROLL F 5 mm, cu 
podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor normalizate 
de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund diferitelor 
grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența dintre rezultatele 
testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct pe 
podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă flotantă 
este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 
  

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w59dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w58dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w58dB

Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w27dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w28dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w28dB
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DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=32
PROBĂ DE IZOLARE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
LA MOSTRELE DE FONOROLL F 10 MM.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de FONOROLL F 10 mm, 
cu podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor 
normalizate de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care 
corespund diferitelor grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată 
de diferența dintre rezultatele testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin 
plasarea platformei de impact direct pe podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-
un material elastic anti-impact și șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) 
egal cu un înveliș de podele. 
  

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w57dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w56dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w56dB

Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w86dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w29dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w30dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w30dB

FONOROLL F 10mm®
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FONOROLL F 10mm®
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Descrierea elementului de probă:
 1 grinzi brad triplu strat 18x22 cm
 2 scândură de brad grosime 2 cm
 3 barieră vapori cu înveliș microforat de 

grosime 1,5 mm
 4 nivel de c.a. grosime 6 cm
 5 sapa din beton ușor cu polistiren de 10 cm 

grosime
 6 FONOROLL F® grosime 1 cm
 7 ISORUBBER® cu două straturi încrucișate 

grosime cm 0,50 + 0,50 cm
 8 panou pentru încălzire la podea în EPS de 

densitate 30 kg/m3 de grosime totală 4,7 cm
 9 șapă nisip ciment grosime 5 cm
 10 podea de lemn prefinisat esență de stejar lipit 

cu adeziv bicomponent cu grosimea de 1 cm

Rezultatul probei:

L’n,w=58dB

SISTEM ACUSTIC PARDOSEALĂ DE LEMN 
REZULTATELE DIN EVALUĂRILE EFECTUATE PE ȘANTIER

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolația fonică împotriva zgomotului de impact al podelelor și eliminarea șapei de la pereții perimetrali se 
vor realiza prin:
Montarea pe uscat a FONOROLL F 3/5/10 mm manta flexibilă formată din polietilenă reticulată fizic. 
Straturile flexibile FONOROLL F vor fi aplicate și sigilate cu ACUSTIC BAND G 
pentru a preveni punțile acustice. Etanșarea perimetrului va fi efectuată cu “ACUSTIC BAND” , bandă 
autoadezivă din polietilenă expandată modificată, care va fi pliată peste nivelul plintei.  
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FORMATE STANDARD
 3X1 mtl 0,50
 6X1 mtl 0,35
 grosime manta 6 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 m2 120 pe palet
 densitate grosime 0,35: 4 kg/m2 nominal
 densitate grosime 0,50: 6 kg/m2 nominal
    densitate grosime 1: 12 kg/m2 nominal

CARACTERISTICI TEHNICE
“FONOROL PB®” este o manta cu trei straturi, compus prin cuplarea a două panouri din polietilenă 
expandată reticulată cu grosimea de 3 mm, cu foaie de plumb de primă topire integrată, cu grosimea 
de di 0,35/0,50 mm sau 1 mm. Se utilizează în construcții pentru izolarea zgomotelor exterioare sau 
de impact și a zgomotelor produse de instalațiile continue și discontinue.

FONOROLL®PB

1

2

3

4

5Descrierea elementului de probă:
 1 podea din plăci de beton și zidărie
 2 ciment ușor
 3 strat flexibil FONOROLL PB 0,50
 4 nivel cu sistem de încălzire la podea
 5 podea

Rezultatul probei 

L’n,w=52dB

EVALUAREA CALCULULUI ESTIMATIV PRIVIND IZOLAREA LA IMPACT PE PODEA DIN PLĂCI 
DE BETON ȘI ZIDĂRIE NR. 135616 DIN DATA DE 29-03-2000 (16A)

Polietilenă expandată 
reticulată

Polietilenă expandată 
reticulată

Folie de plumb
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FONOROLL®PB 0,35
PROBĂ DE IZOLARE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DE IMPACT CONFORM 
UNI EN ISO 140-7 LA MOSTRELE DE FONOROLL PB 0,35.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de FONOROLL PB 0,35, cu 
podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor normalizate 
de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund diferitelor 
grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența dintre rezultatele 
testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct 
pe podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă 
flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 
  

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w52dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w50dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w48dB

Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w85dB

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w33dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w35dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w37dB

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=67

INDICII DE EVALUARE A PUTERII FONOIZOLANTE:

Rw=25dB
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FONOROLL®PB 0,50

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Izolarea împotriva zgomotului de impact a podelelor va fi obținută prin întinderea stratului FONOROLL 
PB 0,35/0,50 grosime circa 6 mm. Strat compus din cuplarea a două panouri din polietilenă expandată 
reticulată cu grosimea de 3 mm, cu foaie de plumb integrată, cu greutate pentru FONOROLL PB 0,35 de 
4kg/m2 și pentru FONOROLL PB 0,50 de 6kg/m2 (0,50 mm). FONOROLL PB 0,35/0,50 trebuie să fie aplicat 
prin scoaterea cu grijă a clapelor și sigilarea tuturor îmbinărilor cu ajutorul utilizării benzii ACUSTIC BANG 
G. Separarea de pereți se va efectua prin aplicarea benzii ACUSTIC BAND L pe întreg perimetrul, aceasta 
trebuind să depășească limita pardoselii.

PROBĂ DE IZOLARE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DE IMPACT CONFORM 
UNI EN ISO 140-7 LA MOSTRELE DE FONOROLL PB 0,50.
Probă de izolație la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 la mostrele de FONOROLL PB 0,50, cu 
podea Bausta 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de aproximativ 7 cm. Indicii de evaluare a nivelurilor normalizate 
de zgomot de impact pentru produsul testat, în cele trei condiții diferite de testare care corespund diferitelor 
grosimi de șapă flotantă. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este determinată de diferența dintre rezultatele 
testelor conduse pe diverse șape de încercare și valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct pe 
podeaua goală "L’n,w=L’n,0,w-L’n,w". Întregul sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă flotantă 
este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 
  

Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

L’n,w50dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

L’n,w48dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

L’n,w45dB
Îmbunătățire la diferență: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Rezultat al testării pe podeaua goală: 

L’n,0,w85dB
Rezultat al testului de șapă 4 cm: 

∆L’n,w35dB
Rezultat al testului de șapă 6 cm: 

∆L’n,w37dB
Rezultat al testului de șapă 8 cm: 

∆L’n,w40dB
DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=43

INDICII DE EVALUARE A PUTERII FONOIZOLANTE:

Rw=27dB
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FORMATE STANDARD
 Fonoroll F: grosime manta 10 mm, dim: mtl 1,2x60, m2 72
 Fonoroll PB:grosime manta 6 mm, dim: 0,35 mtl 6x1, 0,50 mtl 3x1
INFORMAȚII TEHNICE
 Fonoroll F: densitate de 30-35 kg/mc nominală
 Fonoroll PB 0,35: 4 kg/m2 nominal
 Fonoroll PB 0,50: 6 kg/m2 nominal

CARACTERISTICI TEHNICE
“FONOROLL® F adesivo” este o manta pentru izolarea la suprafață, compus dintr-o polietilenă reticulată 
fizic. Structura impermeabilă cu celule închise îi oferă calități acustice și termice ridicate, precum și o 
rezistență optimă la compresie, cu o densitate de 30-35 kg/mc~ . “FONOROL PB®” este o manta cu trei 
straturi, compus prin cuplarea a două panouri din polietilenă expandată reticulată cu grosimea de 3 
mm, cu foaie de plumb de primă topire integrată, cu grosimea de 0,35 mm sau 0,50 mm. Se utilizează 
în construcții pentru izolarea zgomotelor de impact și a zgomotelor produse de instalațiile continue și 
discontinue și pentru a îmbrăca stâlpii.

FONOROLL F® adesivo
FONOROLL PB® adesivo

FONOROLL® F adesivo / FONOROLL® PB adesivo

Latură cu adeziv

FONOROLL®F adesivo FONOROLL®PB adesivo

Latură cu adeziv
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TERILEX HT SYSTEM

FORMATE STANDARD
 grosime manta rolă 6 mm, dim: 1,2 x 50 mtl, 60 m2 
 grosime manta rolă 8 mm, dim: 1,2 x 40 mtl, 48 m2

 grosime manta rolă 10 mm, dim: 1,2 x 30 mtl, 36 m2

INFORMAȚII TEHNICE
 conductibilitate termică λ: 0,04 W/m°K
 rezistenţă la compresie C < 8% 

CARACTERISTICI TEHNICE
Izolant fonic compus din polietilenă expandată cu celule închise, de înaltă densitate, ce garantează 
fiabilitate, prestaţie și stabilitate în timp. Produs cuplat cu o peliculă specială pe partea superioară care 
mărește rezistenţa. 

Polietilenă

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  
Rigiditatea dinamică grosime 6 mm:

MN/m3=50

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  
Rigiditatea dinamică grosime 8 mm:

MN/m3=38

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  
Rigiditatea dinamică grosime 10 mm:

MN/m3=28
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TERILEX HT SYSTEM

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Strat flexibil termoacustic, format din polietilenă expandată modificată gros. 6 mm, cu
rigiditatea dinamică efectivă S’ = 50 mn/m³, gros. 8 mm cu rigiditatea dinamică efectivă S’ = 38 mn/m³, 
gros. 10 mm cu rigiditatea dinamică efectivă S’ = 36 mn/m³ și cu rezistenţă crescută la compresie C < 8% de 
poziţionat cu pelicula marcată la vedere.

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 20+4 cm. 
 2 ciment ușor 11 cm.
 3 TERILEX HT SYSTEM 6 mm
 4 instalație de încălzire la podea 
 5 șapă de nisip și ciment ± 5 cm
 6 podea de ceramică.

Rezultat al testului efectuat la 24-06-2010:

L’n,w59dB 

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 24-06-2010 
Șantier: Residenza Michelangelo via Santa Margherita a LISSONE (MB)
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TERILEX SYSTEM RADIANTE

FORMATE STANDARD
 grosime manta 5 mm, dim: 1,1 x 50 mtl , 55 m2 

INFORMAȚII TEHNICE
 conductibilitate termică λ: 0,03 W/m°K

CARACTERISTICI TEHNICE
Izolant termoacustic pe bază de polipropilenă, de înaltă densitate, cuplat pe latul superior cu folie de 
aluminiu cu funcţie radiantă. Produs cu celule închise care garantează prestaţii fiabile și stabile în timp. 
Produsul oferă prestaţii pentru a asigura o izolaţie fonică conform normelor în vigoare și izolaţie termică 
prin difuzare, potrivită pentru sistemele cu încălzire la pardoseală.

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Strat flexibil termoacustic, format din expandat modificat pe bază de polipropilenă, de înaltă densitate, 
gros. 5 mm cuplat pe latura superioară cu folie de aluminiu cu funcţie radiantă, cu rigiditatea dinamică 
efectivă S’ = 52 MN/m³, rezistenţă crescută la compresie C < 8%.

Polietilenă

Folie de aluminiu

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1  
Rigiditatea dinamică grosime 5 mm:

MN/m3=52
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FORMATE STANDARD
 1000X500 mm

 grosime plăci mm 22 33 43 53
 m2 pe pachet  13,5 9 6,5 5,5

INFORMAȚII TEHNICE
 conductivitate termică λD=0,031

CARACTERISTICI TEHNICE
FONOPOR este o placă în EPS-T cu marca ”CE” EN 13163, cu reacție la foc Euroclasa ”E”.  FONOPOR este 
soluţia într-un produs unic pentru respectarea normelor privind aspectele acustice și termice.  FONOPOR 
este realizat cu polistiren expandat, tratat cu grafit, care îi asigură o putere ridicată de izolare termică. 
Procesul ulterior de elasticizare face ca produsul FONOPOR să fie un produs cu valori de rigiditate dinamică 
scăzută, o caracteristică ideală în vederea izolării acustice a pardoselilor.

EPS T - FONOPOR®
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NORMA UNI EN 12354-2

RIGIDITATE DINAMICĂ
Unitatea de măsură pentru evaluarea unui izolant acustic împotriva zgomotelor de impact este rigiditatea di-
namică. Rigiditatea dinamică este invers proporțională cu grosimea materialului elastic, cu cât este mai subțire 
grosimea materialului, cu atât acesta se rigidizează și rigiditatea dinamică crește, iar izolarea acustică scade; și 
invers, cu cât grosimea este mai mare, cu atât sunt mai mari prestaţiile acustice. 
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EPS T - FONOPOR®

EPS-T FONOPOR® UNI EN 13163 

CARACTERISTICI unitate de 
măsură

norma de 
ref. Test

Gros.  
mm 22

Gros. 
mm 33

Gros. 
mm 43

Gros. 
mm 53

Rigiditate dinamică MN/m3

clasă
EN 29052-1
EN 13163

≤ 20
SD20

≤ 15
SD15

≤ 15
SD15

≤ 10
SD10

Atenuare acustică Δ Lw 
(șapă=100 Kg/m2) dB EN 12354-2 28 30 30 33

Compresibilitate c mm
clasă

EN 12431
EN 13163

≤ 2
CP2

≤ 3
CP3

≤ 3
CP3

≤ 3
CP3

Sarcină aplicată pe podea kPa EN 13163 ≤ 5,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤4,0

Conductivitate termică  
λD la 10°C W/mK EN 12667

EN 13163 0,031 0,031 0,031 0,031

Rezistență termică RD m2 K/W EN 13163 0,60 0,95 1,25 1,60

Factor de rezistență la difuzia 
vaporilor de apă µ EN 12086 20-40

Temperatura limită de 
utilizare °C 80

TOLERANȚE DIMENSIUNI

Lungime mm EN 822 L2 ±2

Lățime mm EN 822 W2 ±2

Grosime mm EN 823 T4 0

Rectangularitate mm/mm EN 824 S2 ±2/1000

Planeitate mm EN 825 P4 ±5

Capacitate termică specifică J/(kgk) EN 12524 1260
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EPS T - FONOPOR®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Izolarea fonică de impact a podelelor și separarea șapei de pereții perimetrali se vor realiza prin: fixarea pe 
uscat a FONOPOR mm... cu rigiditate dinamică de .... Se va asigura că plăcile sunt montate bine, ulterior se 
va monta o foaie de nailon ca strat impermeabil, care va avea funcția de a împiedica infiltrarea șapei. Dacă 
există îmbinări, acestea vor fi sigilate cu ACUSTIC BAND G, în scopul evitării punților acustice. Etanșarea 
perimetrului va fi efectuată cu ACUSTIC BAND N, bandă autoadezivă din polietilenă expandată modifica-
tă, care va fi pliată peste nivelul plintei.

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 20+5 cm. 
 2 beton ușor 10 cm
 3 FONOPOR 22 mm
 4 nailon 
 5 șapă de nisip și ciment ± 6 cm
 6 podea de ceramică 1,5 cm

Rezultat al testului efectuat la 09-11-2010:

L’n,w=52dB

Descrierea elementului de probă:
 1 podea Bausta 20+5 cm. 
 2 beton ușor 10 cm
 3 FONOPOR 22 mm
 4 nailon 
 5 șapă de nisip și ciment ± 6 cm
 6 podea de lemn 1,5 cm

Rezultat al testului efectuat la 09-11-2010:

L’n,w=50dB

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 09-11-2010 

REZULTATE EVALUĂRI ÎN ȘANTIER LA 09-11-2010 
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SISTEME IZOLANTE 
PENTRU ZGOMOTE DE IMPACT 

SUB PARCHET
 



53

ACUSTICSLIM®

Latură aplicareBandă de îmbinare 
adezivă din T.N.T.

Polietilenă reticulată gros. 3 mm 
cu crestături pe o latură 

Material neţesut

CARACTERISTICI TEHNICE
ACUSTICSLIM® este un material din două straturi cu caracteristici superioare de izolare a zgomotelor de 
impact și cu prestații bune de izolare termică. Compus din polietilenă expandată albastră reticulată, cu 
crestături pe o latură, îmbinată cu o suprafață netedă din material nețesut de culoare neagră. La ambalajul 
fiecărei role se furnizează și o bandă adezivă din material nețesut specific pentru îmbinări. 

FORMATE STANDARD
 1000X25000X3 mm
 grosime manta 2,5 mm nominală

INFORMAȚII TEHNICE
 rezistență la rupere
 impermeabilitate, frânare vapori
 conductibilitate termică la 0°C=0,0340 W/mK
 conductibilitate termică la 40°C=0,0368 W/mK
 polietilenă reticulată fizic cu crestături 3 mm densitate: 35kg/m3

 

PROBĂ DE IZOLARE LA ZGOMOTUL DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
PE MOSTRE DE ACUSTICSLIM®.
Probă de izolare la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 pe mostră de  ACUSTIC SLIM, cu podea 
din plăci de beton 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de circa 7 cm. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este 
determinată de diferența dintre rezultatul testului efectuat deasupra parchetului laminat modular de 15 mm 
şi valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct pe podeaua goală “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Întregul 
sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se 
vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 

 ∆L’n,w=28dB
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L’n,w=86dB

L’n,w=58dB

ACUSTICSLIM®
PODEA FĂRĂ IZOLARE FONICĂ

PARDOSEALĂ EXISTENTĂ RENOVATĂ FONIC CU ACUSTIC SLIM

SPECIFICAȚII TEHNICE
ACUSTICSLIM® este un material din două straturi, compus din polietilenă expandată albastră reticulată, cu 
crestături pe o latură, îmbinată cu o suprafață netedă din material nețesut de culoare neagră. La ambalajul 
fiecărei role se furnizează și o bandă adezivă din material nețesut specific pentru îmbinări. ACUSTICSLIM®, 
datorită compoziției sale, are caracteristici optime de rezistență la rupere, compresie, impermeabilitate și 
de oprire a vaporilor, blocând astfel umiditatea.

ACUSTIC SLIM a fost supus în 

laboratoarele KERAKOLL spa la 

testări de lipire. Rezultatele obținute 

evidențiază că adezivul SLC ECO 

L34 FLEX este adecvat pentru 

lipirea șapei izolante pe substraturi 

normale utilizate în construcții și 

pentru lipirea parchetului pe șapă. 

Lipirea se poate efectua atât pe 

substraturile absorbante, cât și pe 

suprafețele neabsorbante.
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ACUSTIC FIBER®

CARACTERISTICI TEHNICE
ACUSTIC FIBER® este un material compus dintr-un țesut de poliester legat prin procedeu cu ac mecanic, cuplat 
la un material nețesut negru. Folosit ca fonoizolant sub parchet/laminat flotant și în LVT (Luxury Vinyl Tiles), 
cu sistem de fixare prin îmbinare, atât la construcții noi, cât și pentru renovarea pardoselilor existente, prin 
aplicarea directă peste pardoseală. Având în vedere permeabilitatea ridicată, este indicat pentru podele cu 
instalație de încălzire.

FORMATE STANDARD
 1000X25000X2 mm
 grosime manta 2 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 rezistență la rupere
 respirabil
  

PROBĂ DE IZOLARE LA ZGOMOTUL DE IMPACT CONFORM UNI EN ISO 140-7 
PE MOSTRE DE ACUSTIC FIBER®.
Probă de izolare la zgomotul de impact, conform UNI EN ISO 140-7 pe mostră de ACUSTIC FIBER, cu podea 
din plăci de beton 20 + 4 și șapă de nivelare sistem de circa 7 cm. Îmbunătățirea izolării fonice la impact este 
determinată de diferența dintre rezultatul testului efectuat deasupra parchetului laminat modular de 15 mm 
şi valoarea obținută prin plasarea platformei de impact direct pe podeaua goală “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Întregul 
sistem format dintr-un material elastic anti-impact și șapă flotantă este considerat de UNI EN ISO 140-8 (a se 
vedea par. 5.3.2.2) egal cu un înveliș de podele. 

 ∆L’n,w=30dB
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SPECIFICAȚII TEHNICE
ACUSTIC FIBER® este un material compus dintr-un ţesut de poliester legat prin procedeu cu ac mecanic, 
cuplat la un material nețesut negru. Folosit ca fonoizolant sub parchet/laminat flotant și în LVT (Luxury 
Vinyl Tiles), cu sistem de fixare prin îmbinare, atât la construcții noi, cât și pentru renovarea pardoselilor 
existente, prin aplicarea directă peste pardoseală. Având în vedere permeabilitatea ridicată, este indicat 
pentru podele cu instalație de încălzire.

L’n,w=89dB

L’n,w=59dB

PODEA FĂRĂ IZOLARE FONICĂ

PODEA EXISTENTĂ CU IZOLARE FONICĂ
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ACUSTIC PE®

CARACTERISTICI TEHNICE
ACUSTIC PE® este un material compus din polietilenă expandată albastră modificată pe bază de 
polipropilenă, densitate 57 kg/m3, cu rezistență ridicată la compresie, cu grosime de 2 mm.  Utilizat ca 
izolant cu interpunere de șapă sub finisarea de lemn prefinisat, atât la noile construcții, cât și pentru 
renovarea de pardoseli existente prin aplicarea directă deasupra pardoselii finisate.

INDICE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI:

∆L’n,w=20 dB

FORMATE STANDARD
 1000X25000X2 mm
 grosime manta 2 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 densitate 57kg/m3

 rezistență la rupere
 impermeabilitate, frânare vapori
 conductibilitate termică la 22,5 °C=0,0305 W/mK

 

SPECIFICAȚII TEHNICE
ACUSTIC PE® este un material compus din polietilenă expandată albastră modificată pe bază de 
polipropilenă, densitate 57 kg/m3, cu rezistență ridicată la compresie, cu grosime de 2 mm. Utilizat ca 
izolant cu interpunere de șapă sub finisarea de lemn prefinisat, atât la noile construcții, cât și pentru 
renovarea de pardoseli existente prin aplicarea directă deasupra pardoselii finisate.

Polipropilenă 
gros. 2 mm 
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ACUSTIC P2®

CARACTERISTICI TEHNICE
ACUSTIC P2® este un material compus din polietilenă expandată albastră modificată pe bază de 
polipropilenă, densitate 35 kg/m3, cu rezistență ridicată la compresie, cu grosime de 2 mm. Utilizat ca 
izolant cu interpunere de șapă sub finisarea de lemn prefinisat, atât la noile construcții, cât și pentru 
renovarea de pardoseli existente prin aplicarea directă deasupra pardoselii finisate.

INDICE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI:

∆L’n,w=16,5 dB

FORMATE STANDARD
 1000X25000X2 mm
 grosime manta 2 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 densitate 35kg/m3

 rezistență la rupere
 impermeabilitate, frânare vapori
 conductibilitate termică la 22,5 °C=0,04 W/mK

 

SPECIFICAȚII TEHNICE
ACUSTIC P2® este un material compus din polietilenă expandată albastră modificată pe bază de 
polipropilenă, densitate 35 kg/m3, cu rezistență ridicată la compresie, cu grosime de 2 mm. Utilizat ca 
izolant cu interpunere de șapă sub finisarea de lemn prefinisat, atât la noile construcții, cât și pentru 
renovarea de pardoseli existente prin aplicarea directă deasupra pardoselii finisate.

Polipropilenă 
gros. 2 mm 
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ACUSTIC WOOL®

CARACTERISTICI TEHNICE
ACUSTIC WOOL® este un material natural constituit dintr-o ţesătură de lână pură virgină de oaie îmbinat 
cu hârtie kraft. Utilizat ca izolant fonic sub parchet/laminat flotant, atât la noile construcții, cât și pentru 
renovarea de podele existente prin aplicarea directă deasupra pardoselii.

INDICE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI:

∆L’n,w=21dB

DETERMINAREA RIGIDITĂȚII DINAMICE CONFORM UNI EN 29052-1

Rigiditate dinamică aparentă:

MN/m3=59

FORMATE STANDARD
 900X10000X2 mm
 grosime manta 2 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 hârtie kraft: 80 g/m2

 densitate lână: 90 Kg/m3

 rezistență la transmisie: 0,09 m2 x k:w
 clasa de inflamabilitate: B1

 

SPECIFICAȚII TEHNICE
ACUSTIC WOOL® este un material natural constituit dintr-o ţesătură de lână pură virgină de oaie îmbinat 
cu hârtie kraft. Utilizat ca izolant fonic sub parchet/laminat flotant, fiind constituit din materiale complet 
naturale.  Prezintă prestații optime pentru pardoselile flotante.

Hârtie Kraft

Lână pură virgină de oaie

LOCUINŢE SUSTENABILE



PANOURI FONOIZOLANTE ȘI 
FONOABSORBANTE PENTRU ACOPERIȘURI
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FORMATE STANDARD
 dimensiunea panourilor: 1200x1000 fălţuit
 grosimi standard disponibile: (50+50+15) - (80+50+15) 
 (100+50+15) – (120+50+15) mm
 grosime osb: 15 mm  

INFORMAȚII TEHNICE conform UNI EN 13162:2001
Raport de testare nr. C0909046-R5 din 045/09/2009 
REACŢIE LA FOC CONFORM EN 13501:  Euroclasă A1

CONDUCTIBILITATE TERMICĂ:  =0,040W/mK

DENSITATE: 165 kg/m3

REZISTENŢĂ TERMICĂ:  grosime medie 75 mm RD = 1,87 m2K/W

     grosime medie 105 mm RD = 2,62 m2K/W

     grosime medie 125 mm RD = 3,12 m2K/W

     grosime medie 145 mm RD = 3,62 m2K/W

CĂLDURĂ SPECIFICĂ: Cp = 840 J/KgK

PUNCT DE TOPIRE AL PRODUSULUI:  >1000°C

REZISTENŢA LA DIFUZAREA VAPORILOR DE APĂ: μ = 1,3 – 1,4

REZISTENŢA LA COMPRESIE: ß“10 = 350 Kg/m2 

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

CARACTERISTICI TEHNICE
Panou termoventilat pentru acoperișuri, format din vată minerală biosolubilă cu marcaj CE, în conformitate 
cu EN 13162:2001, obținută din fuziunea și filarea rocilor naturale.  Are o rezistență ridicată la compresie, 
caracteristici termice excelente și caracteristici excelente de absorbție acustică. Este garantată rezistența 
la substanțele chimice și rezistența la îmbătrânire.  Vata minerală este biosolublă, în conformitate cu Nota 
Q a Directivei Europene 97/69/CE, implementată în Italia în 1998, prin urmare, nu dăunează sănătății omu-
lui. În canalele de ventilație se aplică un material sudat la cald, cu două straturi cu PP extern nebulizat din 
aluminiu, pentru a asigura un coeficient ridicat de reflexie la căldură.  Totul este în final cuplat la un panou 
EUROSTRAND OSB antiderapant. 

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988

LOCUINŢE SUSTENABILE
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ISOVENT TERMO ACUSTIC®

Descrierea elementului de probă:
 panou EUROSTRAND OSB 12 mm.
 canal de ventilație 50 mm.
 panou din vată minerală densitate 165kg/m3 100 mm.

Rezultat al testului efectuat la 14-04-2006:

Rw=37dB

PROBĂ DE LABORATOR NR. 0002-A/DC/ACU/08 DIN 29/01/2008

LABORATOR FIZICĂ TEHNICĂ/ ACUSTICĂ ”CSI”

Măsurarea puterii fonoizolante R conform metodologiei 

UNI EN ISO 140-3 și evaluarea indicelui Rw conform 

UNI EN ISO 717-1.

Descrierea elementului de probă:
 scândură de brad 22 mm
 blocare vapori 0,5 mm
 ISOVENT TERMO ACUSTIC 120 mm
 aer 50 mm
 panou OSB 15 mm
 strat ardezie 4 mm
 țigle 10 mm 

Rezultatul probei:

Dls,2m,nT,w=41dB

PROBĂ DE ȘANTIER NR. 2007-ACU-221-a DIN 04/02/2009

.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Isovent Termo Acustic sistem termoventilat acustic pentru acoperișuri, compus dintr-un panou de vată 
minerală, din tablă fălțuită cu marca CE, densitate 165 kg/m3 profilat. In canalul de ventilație este aplicat un 
strat respirabil și impermeabil, pentru a proteja vata de umiditate și de apă.  Totul este în final cuplat la un 
panou în EUROSTRAND OSB.  Isovent Termo Acustic , corect dimensionat, este în conformitate cu DPCM 
5/12/1997 și norma UNI 11367 privind clasificarea acustică a unităților imobiliare și economia de energie 
cu respectarea Decretului Legislativ 311/06.



63

FORMATE STANDARD
 dimensiunea panourilor 1200x2500 mm 
 grosime totală 40 mm nominală
INFORMAȚII TEHNICE
 transmisie termică panou:1,44 w/m2k
 rezistenţă termică panou: 0,69 m2k/w
 greutate nominală panou: 18 kg/m2

 permeabilitate ridicată
  

ACUSTIC WR 40®

CARACTERISTICI TEHNICE
Sistem fonoizolant și respirabil pentru acoperișuri din lemn, cu caracteristici superioare de izolare termo-
acustică, determinată de compoziţia din fibre de natură și densitate diferite (fibră de lemn și fibră de poli-
ester), îmbinate cu o placă din gips-carton cu greutate specifică de 1150 ± 50 kg/m3. ACUSTIC WR 40 este 
folosit în special ca izolant acustic pentru acoperișuri și interstiţii cu masă puţină și, prin urmare, cu prestaţii 
acustice slabe. 

BIOEDILIZIA

Fibră de poliester

Gips-carton

Fibră de lemn

Test de izolare acustică conform normei UNI EN ISO 
10140-2:2010 
UNI EN ISO 717-1: 2013
Rezultat al testului efectuat la 17-07-2014, 
coeficient de izolaţie acustică:

Rw=35dB

Descrierea elementului de probă:
 fibră de lemn 20 mm.
 gips-carton 10 mm
 vată poliester 10 mm
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ACUSTIC WR 40®

SPECIFICAȚII TEHNICE
Pentru izolarea termoacustică a acoperișurilor sau a pereţilor din lemn în construcţii ecologice, se reco-
mandă folosirea de ACUSTIC WR 40®, sistem fonoizolant și respirabil pentru acoperișuri din lemn, cu ca-
racteristici superioare de izolare termoacustică, determinată de compoziţia din fibre de natură și densitate 
diferite (fibră de lemn și fibră de poliester), îmbinate cu o placă din gips-carton cu greutate specifică de 
1150 ± 50 kg/m³. ACUSTIC WR 40® este folosit în special ca izolant acustic pentru acoperișurile de lemn.

Scândură 22 mm

Material respirabil

Șipcă de lemn

Izolant

Material respirabil

Finisaj acoperiș

ACUSTIC WR 40®

SISTEM DE FIXARE ACUSTIC WR 40®
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SILENZIO®
AMORTIZOR SUNET PENTRU ORIFICIILE DE VENTILARE

DESCRIERE PRODUS
Amortizorul de zgomot este realizat din materiale antibacteriene și antimucegai. Se instalează în locul 
orificiilor de ventilație din fațadele clădirilor. Amortizorul de zgomot este realizat din materiale plastice in-
alterabile în timp și garantează reducerea zgomotului în urma testului, în cele mai dificile circumstanțe, de 
45 dB, menținând în același timp un flux de aer constant mai mare de 120 cm2, fără restricții.  De asemenea, 
este nevoie doar să ridicați grila de ventilație din interiorul clădirii, să scoateți amortizorul de zgomot, să 
curăţaţi orificiul de eventuale depuneri și să-l reintroduceţi la loc.  Datorita formei și a calităților acustice, 
respectă reglementările de siguranță și fonice în vigoare, astfel încât poate fi utilizat pentru construcțiile 
noi sau în cadrul renovărilor.

CARACTERISTICI TEHNICE
 Conținut la ambalajul mic: 1 amortizor
 Conținut la ambalajul mare: 20 amortizoare
 Reducere acustică: 45 dB ”valoare minimă obținută în institut”
 Diametru amortizor de zgomot: 197 mm
 Diametru element circular fonoabsorbant intern:  127 mm
 Diametru orificiu zidărie: 200 mm
 Lungime amortizor de zgomot: 275 mm
 Circulație aer: ≥ 120 cm2 cu circulația aerului efectivă în interiorul amortizorului egală cu 126 cm2

CILINDRU ÎN EPS
Model în EPS de unică folosință utilizat în 
faza de turnare pentru a crea orificiul în 
care se va instala amortizorul.
Diametru cilindru EPS:  200 mm
Lungime cilindru: 275 mm
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SISTEM DE FIXARE

1 Efectuați un orificiu în perete de diametrul 200 mm 2  Introduceți amortizorul în orificiu

3 Dacă este nevoie, tencuiţi 4  Introduceţi grilele

N.B.:Accesoriile indicate (inelul din EPS TERMOSTYR® și tubul în PE expandat) sunt furni-
zate separat.
Amortizorul nu este vândut împreună cu grilele.

Dacă peretele depășește grosimea de 40 cm, 
compensați diferența introducând (în față și în 
spatele amortizorului) un inel EPS TERMOSTYR® 
izolat termic și fonic, și introduceţi apoi un tub în 
PE expandat, care se poate reumple ușor.

SILENZIO®
AMORTIZOR SUNET PENTRU ORIFICIILE DE VENTILARE
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Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Pretaglio

“ACUSTIC BAND” este o bandă de separare șapă, din polietilenă cu 
celule închise, pretăiată, autoadezivă, cu grosimea de 8 mm, densi-
tate de 25/30 Kg/m3. Dimensiuni: înălțime 150 mm, lungime 50 mtl, 
pretăiere 50/100 mm. 
Dimensiuni: înălțime 200 mm, lungime 50 mtl, pretăiere 50/150 mm.

ACCESORII PENTRU ELIMINAREA 
PUNȚILOR ACUSTICE

Polietilene 
a celle chiuse

“ACUSTIC BAND N” este o bandă cu adeziv cu o curea de 
nylon pentru separarea șapei la podelele cu instalații de 
încălzire la pardoseală.
Dimensiuni: înălțime 150/200 mm, lungime 50 mtl.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND L” este o bandă de separare șapă presudată în 
“L” din polietilenă cu celule închise, autoadezivă, cu grosimea 
de 6 mm, densitatea de 25/30 Kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 100/150/200 mm, bază 100, lungime 2 mtl. 

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND 90” este o bandă de separare șapă pentru 
unghi intern, din polietilenă cu celule închise, presudată, 
autoadezivă, cu grosime de 6 mm, densitate de 25/30 Kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 100 mm, bază 50 mm, lungime laturi 
160x160 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND 270” este o bandă de separare șapă pentru 
unghi extern, din polietilenă, cu celule închise, presudată, autoa-
dezivă, cu grosime de 6 mm, densitate de  25/30 Kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 100 mm, bază 50 mm, lungime laturi 130x130 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND C” este o bandă de separare șapă stâlp 
pentru ușă, din polietilenă, cu celule închise, presudată la 
“C”, autoadezivă, grosime 6 mm, densitate de 25/30 Kg/m3. 
Dimensiuni: înălțime 100 mm, bază 50 mm, lungime laturi 
100x100 mm, lățime totală 100 mm

Polietilenă cu 
celule închise Polietilenă cu 

celule închise

Polietilenă cu 
celule închise

Polietilenă 
cu celule 
închise

Polietilenă cu 
celule închise

Polietilenă 
cu celule 
închise

Pretăiere

Presudare

Presudare

Presudare Presudare

Suprafaţă autoa-
dezivă

“ACUSTIC BAND G” este o bandă de îmbinare din polietilenă cu ce-
lule, autoadezivă, cu grosime de 3 mm, densitate de 25/30 Kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 50/100/200 mm, lungime 25 mtl.

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“ACUSTIC BAND D” este o garnitură adezivă despărțitoare 
a plintei, din polietilenă cu celule închise, grosime 1 mm, 
densitate de 58 Kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 10 mm, lungime rolă 20 mtl.

Polietilenă 
cu celule 

închise

Suprafaţă 
adezivă



68

ACCESORII PENTRU ELIMINAREA 
PUNȚILOR ACUSTICE

“SONIK” este un înveliș izolant pentru tuburile de evacuare 
din construcții, din polietilenă expandată cu celule închise, 
grosime 5/10 mm.

“SONIK NASTRO ADESIVO” este o bandă adezivă de îmbi-
nare din polietilenă cu celule închise, grosimea de 5 mm.

Polietilene 
a celle chiuse

Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“ACUSTIC BAND GX” este un rost de dilataţie și de separare în PE 
extrudat autoadeziv, cu grosime de 8 mm, densitate 50 kg/m3.
Dimensiuni: înălțime 100 mm, bază 30 mm, lungime 2000 mm.

Strat din polipropilenă,  pentru evitarea posibilităților de 
infiltrare de apă și ciment prezente în șapa de completare, 
în despărțiturile stratului de suport.

Polietilenă cu 
celule închise

Polietilenă cu 
celule închise

Polietilenă cu 
celule închise

Suprafaţă 
adezivă

Suprafaţă 
adezivă

Adeziv sintetic monocomponent, care se întărește la umiditate, 
rapid, inodor, fără silicon și izocianat, formulat pe bază de rășini 
cu putere adezivă foarte mare, care poate fi vopsit, și cu o 
excelentă rezistență la intemperii si la raze UV. Adezivul sintetic 
formează un strat puternic și elastic, potrivit pentru a lipi metale, 
oțel inoxidabil, aluminiu, ciment, lemn, sticlă, metacrilat, PVC 
și alte materiale plastice, între acestea și cu ele însele. Ideal și 
în industria construcțiilor pentru sigilarea și lipirea de profiluri, 
de panouri decorative, izolante, faianță, marmură, etc.  Produs 
fără formaldehidă și în conformitate cu directiva 2002/95/CE și 
2003/11/CE cu modificările ulterioare (directiva RoHS).

ISO COLL este un mortar amestecat în prealabil pe 
uscat, compus din: ciment Portland de înaltă calitate, 
nisipuri selectate, rășini și aditivi pentru îmbunătățirea 
prelucrabilităţii și a aderenței. Produsul este conform 
cu cerințele prevăzute în ghidul tehnic european ETAG 
004 (European Technical Approval Guideline) și a fost 
distins cu prestigioasa Marcă de Calitate ITC-CNR pentru 
adezivi si nivelări pentru sistemele de izolare termică 
externă (Exthernal Thermal Insulation Composite System 
- ETICS). Produsul este de culoare gri, dar poate fi furnizat 
și în varianta albă.  Produsul este ideal pentru lipirea și 
rectificarea panourilor izolante din polistiren expandat 
sinterizat (EPS), spumă expandată brună si vată minerală.
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PRODUCŢIE POLISTIREN EXPANDAT
COMBINAŢII DE IZOLANŢI TERMICI

ACUSTICI - IMPERMEABILI ŢI ALTE COMPONENTE 
PENTRU CONSTRUCŢII

www.isosystem.it


