Regupol® | Regufoam®

on your wavelength

7

Tłumienie dźwięków
uderzeniowych
pod posadzkami
jastrychowymi
wysoka
obciążalność
dopuszczenie
do stosowania
w budownictwie

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie stropów i podłóg

Regupol® comfort
Produkt dedykowany przede wszystkim do obiektów
mieszkalnych; budynków wielorodzinnych, hoteli, szpitali
etc, gdzie dopuszczalne obciążenie posadzki nie przekracza
500 kg/m2. Produkt cechuje: odporność na butwienie, wilgoć,
starzenie się, niezmienność kształtu oraz trwała elastyczność.
Produkt należy chronić przed dużymi ilościami wody.
Materiał
włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem
wiążącym
Forma dostawy i wymiary
rolka 14,95 m2, 13.000 x 1.150 x 8 mm
Odporność na działanie temperatury
od -20 °C do +80 °C

Regupol® comfort, profilowany spód

Kolor
szary z jasnymi i ciemniejszymi wtrąceniami

Dane fizyczne
tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2
∆Lw ≥ 26 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1
s’ t ≤ 15 MN/m3
Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg
DIN EN ISO 11925-2/ DIN EN 13501-1
klasa E (B 2)
Maksymalne obciążenie stałe
do 500 kg/m2 (5 kN/m2)
Ściśliwość wg DIN EN 12431
c ≤ 0,8 mm
ΔLw ≥ 26 dB

ΔLw ≥ 34 dB

ΔLw ≥ 35 dB

ΔLw ≥ 22 dB

ΔLw ≥ 26 dB

5 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

30 kN/m2

50 kN/m2

Wartość średnia zgodnie z ogólną niemiecką
Aprobatą Techniczną
Maksymalne obciążenie stałe

Regupol®
comfort

Regufoam®
sound 10

Regupol®
sound 12

Regupol®
sound 47

Regupol®
sound 17

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Regupol® comfort wg ISO 10140
Pomiar tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
Opis przedmiotu badania
– strop żelbetowy, 140 mm
– podjastrychowa mata tłumiąca,
8 mm Regufoam® comfort
– folia PE, 0,20 mm
– jastrych, 90 mm
– grubość całkowita 238 mm
Gramatura:			
Powierzchnia badawcza: 		
Objętość pomieszczeń badawczych:
				
Temperatura w pomieszczeniach
badawczych: 			
Czas wiązania: 			

187,6 kg/m2
4,86 x 5,06 = 24,6 m2
VS = 78,5 m3
VE = 70,7 m3
19 °C
> 33 dni

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg
ISO 717-2
∆Lw ≥ 26 dB

CI,∆ = -14 dB

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL w dB

Tłumienie stropów i podłóg
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Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji
testowej.

Badanie kwalifikacyjne I do DIN 4109 z dnia 07.01.2014 r.
Wyniki opublikowano dzięki uprzejmości instytutu
badawczego.
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Niemcy
tel +49 (0)341 6582-0
faks +49 (0)341 6582-135
Na zapytanie chętnie prześlemy Państwu pełny raport z badań
(raport no. PB 4.2/13-430-1).

2000

Częstotliwość
Hz

Ln,0 Strop surowy
Tercja dB

∆L
Tercja dB

100
125
160

65,6
68,2
65,2

1,0
2,2
8,1

200
250
315

65,6
66,9
67,2

12,8
17,8
21,3

400
500
630

67,6
67,7
68,0

25,3
28,9
32,4

800
1.000
1.250

68,5
68,6
69,1

35,7
38,0
40,8

1.600
2.000
2.500

71,1
70,3
70,3

44,4
47,7
49,8

3.150

70,6

51,8

4000

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie stropów i podłóg

Regufoam® sound 10
Odporność na butwienie, starzenie się, niezmienność
kształtu, trwała elastyczność oraz odporność na wilgoć; mimo
to chronić przed dużymi ilościami wody. Przy układaniu
ogrzewania podłogowego, prosimy o kontakt z naszą firmą,
celem uzyskania dalszych informacji.
Materiał
różnokomórkowa pianka poliuretanowa
Forma dostawy i wymiary
1.500 x 1.100 x 17 mm, paleta 198 m2
Odporność na działanie temperatury
od -20 °C do +80 °C
Kolor
jasnoniebieski

Dane fizyczne
tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2
∆Lw ≥ 34 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1
s’ t ≤ 10 MN/m3
Przewodność cieplna
λ = 0,046 W/mK
Opór cieplny
R = 0,331 m2K/W
Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg
DIN 4102/DIN EN 13501-1
klasa E (B 2)

Regufoam® sound 10, profilowany spód

 aprężenie
N
ściskające
(N/mm2)

Osiadanie (mm)

Współczynnik
podatności
podłoża (MN/m3)

0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,015

3,4
4,9
5,9
7,0
8,1
6,2

1,5
2,1
2,5
2,8
3,1
2,4

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134,
pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Maksymalne obciążenie stałe
do 2.500 kg/m2 (25 kN/m2)
Ściśliwość wg DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm, niezmienność kształtu i sprężystość objętościowa

ΔLw ≥ 26 dB

ΔLw ≥ 34 dB

ΔLw ≥ 35 dB

ΔLw ≥ 22 dB

ΔLw ≥ 26 dB

5 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

30 kN/m2

50 kN/m2

Nr aprobaty technicznej: Z-23.21-1905

Wartość średnia zgodnie z ogólną niemiecką
Aprobatą Techniczną
Maksymalne obciążenie stałe

Regupol®
comfort

Regufoam®
sound 10

Regupol®
sound 12

Regupol®
sound 47

Regupol®
sound 17

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Regufoam® sound 10 wg ISO 10140
Pomiar tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
Opis przedmiotu badania
– strop żelbetowy, 140 mm
– podjastrychowa mata tłumiąca,
17 mm Regufoam® sound 10
– folia PE, 0,2 mm
– jastrych, 95 mm
– grubość całkowita 253 mm
Gramatura:			
Powierzchnia badawcza: 		
Objętość pomieszczeń badawczych:
					
Temperatura w pomieszczeniach
badawczych:			
Czas wiązania:			

204 kg/m2
4,67 x 4,30 = 20,10 m2
VS = 64,50 m3
VE = 58,90 m3
19 °C
22 dni

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg
ISO 717-2
∆Lw ≥ 35 dB

CI,∆ = -12 dB

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL w dB

Tłumienie stropów i podłóg

11

50

40

30

20

10

Częstotliwość w Hz
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CI,r = 1 dB
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Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji
testowej.

Badanie kwalifikacyjne I do DIN 4109 z dnia 19.12.2013 r.
Wyniki opublikowano dzięki uprzejmości instytutu
badawczego.
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Niemcy
tel +49 (0)341 6582-0
faks +49 (0)341 6582-135
Na zapytanie chętnie prześlemy Państwu pełny raport z badań
(raport no. PB 4.2/13-445-1).

2000

Częstotliwość
Hz

Ln,0 Strop surowy
Tercja dB

∆L
Tercja dB

100
125
160

61,6
65,3
64,5

12,5
13,7
16,1

200
250
315

65,0
64,9
66,3

19,1
21,9
24,8

400
500
630

67,2
67,2
67,7

28,3
31,3
34,2

800
1.000
1.250

68,8
68,9
69,2

35,5
37,8
40,7

1.600
2.000
2.500

69,5
69,9
70,4

44,6
48,5
53,6

3.150

71,8

59,5

4000

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie stropów i podłóg

Regupol® sound 12
Materiał wysoce odporny na procesy starzenia, trwale
elastyczny. Materiał musi być trwale i dokładnie z abezpieczony
podczas transportu, przechowywania, przetwarzania i
wykorzystywania. Materiały zawilgocone nie mogą zostać
zabudowane.
Materiał
elastomery wiązane poliuretanem
Forma dostawy i wymiary
1.200 x 1.000 x 17 mm, paleta 60 m2
Odporność na działanie temperatury
od -20 °C do +80 °C
Kolor
brązowo-beżowy z ciemnymi zabarwieniami

Regupol® sound 12, profilowany spód

górna strona pokryta zieloną folią aluminiową

Dane fizyczne
tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2
∆Lw ≥ 35 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1
s’ t ≤ 12 MN/m3
Przewodność cieplna
λ = 0,063 W/mK
Opór cieplny
R = 0,289 m2K/W

 aprężenie
N
ściskające
(N/mm2)

Osiadanie (mm)

Współczynnik
podatności
podłoża (MN/m3)

0,005
0,010
0,020
0,025
0,030
0,020

2,1
3,2
4,5
4,9
5,3
4,7

2,8
3,1
4,5
5,1
5,7
4,3

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134,
pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg
DIN 4102/DIN EN 13501-1
klasa E (B 2)
Maksymalne obciążenie stałe
do 3.000 kg/m2 (30 kN/m2)

ΔLw ≥ 26 dB

ΔLw ≥ 34 dB

ΔLw ≥ 35 dB

ΔLw ≥ 22 dB

ΔLw ≥ 26 dB

5 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

30 kN/m2

50 kN/m2

Ściśliwość wg DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm
Nr aprobaty technicznej: Z-23.21-1935
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0727
Wartość średnia zgodnie z ogólną niemiecką
Aprobatą Techniczną
Maksymalne obciążenie stałe

Regupol®
comfort

Regufoam®
sound 10

Regupol®
sound 12

Regupol®
sound 47

Regupol®
sound 17

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Regupol® sound 12 wg ISO 10140
Pomiar tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
Opis przedmiotu badania
– strop żelbetowy, 140 mm
– podjastrychowa mata tłumiąca, 17 mm
Regupol® sound 12
– jastrych, 90 mm
– grubość całkowita 247 mm
Gramatura:			
Powierzchnia badawcza:		
Objętość pomieszczeń badawczych:
				
Temperatura w pomieszczeniach
badawczych:			
Czas wiązania:			

185 kg/m2
4,86 x 5,06 = 24,60 m2
VS = 78,50 m3
VE = 70,70 m3
19 °C
21 dni

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL w dB

Tłumienie stropów i podłóg
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Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg
ISO 717-2
∆Lw ≥ 36 dB

CI,∆ = -13 dB

CI,r = 2 dB

Częstotliwość w Hz

0
63

125

250

500

1000

2000

Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji
testowej.

Badanie kwalifikacyjne I do DIN 4109 z dnia 11.02.2014 r.
Wyniki opublikowano dzięki uprzejmości instytutu
badawczego.
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Niemcy
tel +49 (0)341 6582-0
faks +49 (0)341 6582-135
Na zapytanie chętnie prześlemy Państwu pełny raport z badań
(raport no. PB 4.2/13-445-3).

Częstotliwość
Hz

Ln,0 Strop surowy
Tercja dB

∆L
Tercja dB

100
125
160

63,7
67,5
65,8

12,7
13,9
17,0

200
250
315

66,2
67,6
67,7

21,5
25,7
30,3

400
500
630

67,5
68,1
68,3

33,5
36,5
37,9

800
1.000
1.250

68,7
68,9
69,0

40,7
45,3
50,0

1.600
2.000
2.500

71,0
70,3
70,5

53,7
57,0
60,0

3.150

70,8

63,7

4000

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie stropów i podłóg

Regupol® sound 47
Odporność na butwienie, wilgoć, starzenie się, niezmienność
kształtu oraz trwała elastyczność
Materiał
włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem
wiążącym
Forma dostawy i wymiary
w rolach à 14,95 m2, 13.000 x 1.150 x 8 mm
Odporność na działanie temperatury
od -20 °C do +80 °C
Kolor
antracyt
Regupol® sound 47, profilowany spód

Dane fizyczne
tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2
∆Lw ≥ 22 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1
s’ t ≤ 47 MN/m3
Przewodność cieplna
λ = 0,075 W/mK
Opór cieplny
R = 0,1031 m2K/W
Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg
DIN 4102/DIN EN 13501-1
klasa E (B 2)

 aprężenie
N
ściskające
(N/mm2)

Osiadanie (mm)

0,0015
0,0059
0,0118
0,0206
0,0294
0,0118

0
0,476
0,863
1,284
1,605
1,066

Współczynnik
podatności
podłoża (MN/m3)
12,0
14,0
16,0
18,0
11,0

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134,
pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Maksymalne obciążenie stałe
do 3.000 kg/m2 (30 kN/m2)
Ściśliwość wg DIN EN 12431
c ≤ 1,0 mm

ΔLw ≥ 26 dB

ΔLw ≥ 34 dB

ΔLw ≥ 35 dB

ΔLw ≥ 22 dB

ΔLw ≥ 26 dB

5 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

30 kN/m2

50 kN/m2

Nr aprobaty technicznej: Z-23.21-1694
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-10/0056

Wartość średnia zgodnie z ogólną niemiecką
Aprobatą Techniczną
Maksymalne obciążenie stałe

Regupol®
comfort

Regufoam®
sound 10

Regupol®
sound 12

Regupol®
sound 47

Regupol®
sound 17

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Regupol® sound 47 wg ISO 10140
Pomiar tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
Opis przedmiotu badania
– strop żelbetowy, 140 mm
– podjastrychowa mata tłumiąca, 8 mm
Regupol® sound 47
– folia PE, 0,2 mm
– jastrych, 75 mm
– grubość całkowita 233 mm
Gramatura:			
Powierzchnia badawcza:		
Objętość pomieszczeń badawczych:
				
Temperatura w pomieszczeniach
badawczych:			
Czas wiązania:			

142 kg/m2
4,67 x 4,30 = 20,10 m2
VS = 64,50 m3
VE = 58,90 m3
24 °C
21 dni

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg
ISO 717-2
∆Lw ≥ 23 dB

CI,∆ = -13 dB

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL w dB

Tłumienie stropów i podłóg

15

50
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20

10

Częstotliwość w Hz

0

CI,r = 2 dB

63

125

250

500

1000

Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji
testowej.

Badanie kwalifikacyjne I do DIN 4109 z dnia 23.07.2013 r.
Wyniki opublikowano dzięki uprzejmości instytutu
badawczego.
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Niemcy
tel +49 (0)341 6582-0
faks +49 (0)341 6582-135
Na zapytanie chętnie prześlemy Państwu pełny raport z badań
(raport no. PB 4.2/13-189-2).

2000

Częstotliwość
Hz

Ln,0 Strop surowy
Tercja dB

∆L
Tercja dB

100
125
160

59,4
66,2
63,7

-2,0
2,6
4,8

200
250
315

64,4
64,3
66,0

7,6
12,3
16,7

400
500
630

66,3
66,7
67,0

20,5
24,3
27,6

800
1.000
1.250

68,2
68,7
68,7

30,8
33,1
35,3

1.600
2.000
2.500

69,2
69,3
69,9

38,8
44,4
50,3

3.150

70,9

56,2

4000

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie stropów i podłóg

Regupol® sound 17
Odporność na butwienie, wilgoć, starzenie się, niezmienność
kształtu oraz trwała elastyczność
Materiał
włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem
wiążącym
Forma dostawy i wymiary
1.200 x 1.000 x 17 mm, paleta 60 m2
Odporność na działanie temperatury
od -20 °C do +80 °C
Kolor
antracyt,
Regupol® sound 17, profilowany spód

górna strona pokryta zieloną folią aluminiową

Dane fizyczne
tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2
∆Lw ≥ 26 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1
s’ t ≤ 17 MN/m3
Przewodność cieplna
λ = 0,08 W/mK
Opór cieplny
R = 0,2162 m2K/W
Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg
DIN 4102/DIN EN 13501-1
klasa E (B 2)

 aprężenie
N
ściskające
(N/mm2)

Osiadanie (mm)

Współczynnik
podatności
podłoża (MN/m3)

0,0025
0,0098
0,0196
0,0343
0,0490
0,0196

0
1,4
2,6
3,9
4,7
3,2

0
7,0
8,0
9,0
10,0
6,0

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134,
pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Maksymalne obciążenie stałe
do 5.000 kg/m2 (50 kN/m2)
Ściśliwość wg DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm

ΔLw ≥ 26 dB

ΔLw ≥ 34 dB

ΔLw ≥ 35 dB

ΔLw ≥ 22 dB

ΔLw ≥ 26 dB

5 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

30 kN/m2

50 kN/m2

Nr aprobaty technicznej: Z-23.21-1741
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-10/0057
Wartość średnia zgodnie z ogólną niemiecką
Aprobatą Techniczną
Maksymalne obciążenie stałe

Regupol®
comfort

Regufoam®
sound 10

Regupol®
sound 12

Regupol®
sound 47

Regupol®
sound 17

Regupol® | Regufoam®

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Regupol® sound 17 wg ISO 10140
Pomiar tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
Opis przedmiotu badania
– strop żelbetowy, 140 mm
– podjastrychowa mata tłumiąca, 17 mm
Regupol® sound 17
– jastrych, 115 mm
– grubość całkowita 272 mm
Gramatura:			
Powierzchnia badawcza:		
Objętość pomieszczeń badawczych:
				
Temperatura w pomieszczeniach
badawczych:			
Czas wiązania:			

220 kg/m2
4,67 x 4,30 = 20,10 m2
VS = 64,50 m3
VE = 58,90 m3
18 °C
21 dni

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL w dB

Tłumienie stropów i podłóg

17

50

40

30

20

10

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg
ISO 717-2
∆Lw ≥ 27 dB

CI,∆ = -13 dB

CI,r = 2 dB

Częstotliwość w Hz

0
63

125

250

500

1000

2000

Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji
testowej.

Badanie kwalifikacyjne I do DIN 4109 z dnia 30.01.2014 r.
Wyniki opublikowano dzięki uprzejmości instytutu
badawczego.
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Niemcy
tel +49 (0)341 6582-0
faks +49 (0)341 6582-135
Na zapytanie chętnie prześlemy Państwu pełny raport z badań
(raport no. PB 4.2/13-444-3).

Częstotliwość
Hz

Ln,0 Strop surowy
Tercja dB

∆L
Tercja dB

100
125
160

61,4
65,0
64,0

4,0
5,0
9,1

200
250
315

64,8
64,7
66,4

11,3
13,8
18,0

400
500
630

67,0
67,1
67,6

22,5
25,9
30,2

800
1.000
1.250

68,7
68,8
69,2

34,5
37,4
37,4

1.600
2.000
2.500

69,4
69,8
70,3

38,4
41,7
49,5

3.150

71,6

59,1

4000
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Izolacja jastrychu Regupol® i Regufoam® w skrócie
Wiele konstrukcji podłogowych musi być przystosowanych
do wytrzymywania wysokich obciążeń przy jednoczesnym
oferowaniu dobrej izolacji akustycznej. Firma BSW opracowała
materiały do izolacji jastrychu Regupol® i Regufoam®.
Dopuszczalne są stałe obciążenia powierzchni rzędu 5, 25,
30 wzgl. 50 kN/m2. Ściśliwość według normy DIN EN 12431
jest dla produktów BSW z c ≤ 1,0 mm wzgl. ≤ 2,0 mm
bardzo niska. Ponadto, materiały do tłumienia dźwięków
uderzeniowych Regupol® i Regufoam® szybko powracają do
grubości zbliżonej do wyjściowej.
Regupol® i Regufoam® charakteryzują się nadzwyczajną
stabilnością w warunkach wysokich obciążeń statycznych
id
 ynamicznych. Należą one do najbardziej wydajnych
produktów stosowanych do tłumienia dźwięków stukowych
przy wysokich obciążeniach, w dużym stopniu zachowują swój
kształt i charakteryzują się długim okresem przydatności do
użytkowania.

Zalety

Zastosowanie

–

trwałe obciążenie od 0,5 do 5 t/m2

pełnopowierzchniowo pod obciążaniem jastrychem np. w

–

dopuszczenie do stosowania w budownictwie

–

bardzo dobry stosunek optymalizacji tłumienia odgłosu
kroków do wysokości montażu

–
–
–

–

pomijalne zachowanie pod względem pełzania, również w
przypadku wysokich trwałych obciążeń statycznych

–

lub dynamicznych

–

znakomite do podłóg układanych metodą wibracyjną
(brak miejsc zapadania itp.)

–

brak problemów w przypadku obciążeń toczących

–

trwale elastyczne

–

wysoki potencjał elastyczności

–

długi cykl przydatności do użytku

–

szybki montaż

–

wewnętrzny i zewnętrzny nadzór produkcji oraz
zaawansowana kontrola jakości

–

brak zastrzeżeń odnośnie wpływu na zdrowie

–

dopuszczone do wszelkiego rodzaju pomieszczeń,
w których się przebywa

–

kontrola jakości przez urzędy ds. kontroli materiału

–
-

halach produkcyjnych, magazynowych i wysyłkowych
supermarketach i centrach handlowych
halach koncertowych, audytoriach, kinach, studiach
dźwiękowych
centrach fitness
domach wielorodzinnych, hotelach, szpitalach, domach
opieki
dużych kuchniach oraz innych podłogach narażonych na
kontakt z wilgocią
strefach wejść hotelowych i budynków administracyjnych
bibliotekach, na uniwersytetach, w szkołach
warsztatach
laboratoriach badawczych
podłogach układanych metodą wibracyjną

- najlepsza jakość
- uczciwa płaca
- pewność zatrudnienia
- wysokie standardy ochrony środowiska
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do dużych
obciążen
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Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi
Norma DIN 4109 definiuje wymagania odnośnie ochrony
akustycznej w budownictwie wielokondygnacyjnym. Podaje
wartości ochrony przed dźwiękami powietrznymi, dźwiękami
pochodzącymi od instalacji domowych, sprzętu i urządzeń
domowych, dźwięków z zewnątrz, jak również ochrony przed
przenoszeniem dźwięków uderzeniowych. Norma definiuje tym
samym minimalne wymagania ochrony akustycznej, mające
na celu ochronę ludzi przebywających w pomieszczeniach
przed niekorzystnym wpływem hałasu na ich zdrowie.
DIN 4109 reguluje ponadto procedury potwierdzania wymaganej
ochrony akustycznej. Dokładny poziom ochrony akustycznej
nie jest na obecną chwilę uregulowany i musi być oddzielnie
ustalany w zależności od przypadku. Za wytyczne mogą posłużyć
np. wartości normy DIN 4109 załącznik 2 „podwyższona
ochrona akustyczna”.

Progresywna sprężystość produktu Regupol® sound z mniejsza
ryzyko oderwania fug, ponieważ materiał sztywnieje przy
dużym przeciążeniu.
By zapewnić odpowiednią stabilność przy dużych
obciążeniach, jastrych czy też warstwa betonu muszą być
odpowiednio zbrojone zwłaszcza w obszarach brzegowych
i narożnikach. Dane techniczne produktów weryfikowane
są podczas bieżących, wewnętrznych kontroli produkcji.
Stabilność tych danych jest bardzo istotna z punktu widzenia
doboru produktów przez projektantów branżowych. Firma
BSW gwarantuje jakość produktów oraz ich deklarowane
parametry techniczne!

W załączniku 2 norma proponuje jako „zwiększoną ochronę
akustyczną” maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniu
rzędu 46 dB. W dążeniu do nieprzekraczania tych wartości
parametry ochrony akustycznej, zwłaszcza w pomieszczeniach
z dużymi obciążeniami podłoża osiągnęły swoje granice.
Powszechne, unormowane materiały do tłumienia dźwięków
uderzeniowych, by mogły przejąć duże obciążenia, muszą
być bardzo sztywne. Zatem im wyższe obciążenia tym gorsze
tłumienie dźwięków uderzeniowych.
By materiał izolacyjny skutecznie spełniał swoje zadanie
w takich warunkach musi charakteryzować się dwoma
podstawowymi cechami:

–
–

wysoka obciążalność naciskowa w celu zapewnienia
trwałej stabilności
przy jednocześnie bardzo wysokim poziomie
optymalizacji tłumienia odgłosu dżwięków uderzeniowych.

Konstrukcje podłogowe pomieszczeń, w których poruszają się wózki i
podnośniki widłowe są najczęściej narażone na wysokie obciążenia
statyczne i dynamiczne. W takim przypadku niezbędną stabilność podłogi i
izolację akustyczną mogą zapewnić tylko dostosowane do takich obciążeń
maty tłumiące odgłosy kroków.
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Izolacja jastrychu Regupol® i Regufoam®
Maksymalna ściśliwość Regufoam® sound i Regupol® sound
znajduje się w zakresie przewidzianym przez służby nadzoru
budowlanego i wynosi w zależności od typu pomiędzy ≤ 0,8 a
≤ 2,0 mm.
W przypadku obciążenia wynoszącego 30 kN/m2 współ
czynnik ugięcia materiału izolacyjnego Regupol® sound 47
wynosi jedynie 1,6 mm.
Po dokonaniu odpowiednich obliczeń dotyczących jastrychu
oraz szczelin dylatacyjnych, powierzchnie posadzek
zabezpieczone za pomocą Regufoam® sound oraz Regupol®
sound w celu wytłumienia dźwięków uderzeniowych mogą
podlegać nawet dużym obciążeniom bez powstawania
uszkodzeń. Właściwości materiału, takie jak zdolność
do przywracania pierwotnego kształtu i polepszenie tłumienia
dźwięków uderzeniowych, pozostają niezmienne przez bardzo
długi czas (około 50 lat). Zostało to wykazane między innymi
przez próbę pełzania w długim okresie czasu z dwunastoma
milionami cykli zmian obciążenia,
Zdolność do przywracania kształtu pierwotnego wynosi
przynajmniej ok. 95%. Ogólny atest dopuszczający nadzoru
budowlanego gwarantuje ponadto, że zmierzone wartości
tłumienia dźwięków uderzeniowych pozostają na stałym
poziomie przez długi okres czasu.
Zachowanie materiału Regupol® oraz Regufoam® pod względem
elastyczności pokazuje, że materiał zachowuje swoje właściwości
pod wysokim obciążeniem bez powstawania uszkodzeń.
Te bardzo ważne właściwości mogą zostać uzyskane tylko
dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu jakości, począwszy
od kontroli surowców na wejściu, aż do badań poprawy
tłumienia dźwięków uderzeniowych w laboratorium placówki
sprawdzającej i certyfikującej. Dlatego stosowanie produktów
niezaprojektowanych specjalnie do izolowania od dźwięków
uderzeniowych nie przynosi efektu, a nawet jest niebezpieczne.
Materiał izolacyjny Regupol® oraz Regufoam®, oprócz
doskonałych właściwości fizycznych, wykazuje również bardzo
korzystne właściwości chemiczne. Zakresy stosowania
podłóg przemysłowych podlegających wysokim obciążeniom
wymagają bardzo często również odporności na wilgoć,
wytrzymałości na hydrolizę oraz wytrzymałości na działanie
kwasów mlekowych i tłuszczowych. Poza tym nieodzowna
jest odporność na działanie powszechnie stosowanych środków
przemysłowych i środków czyszczących.

Również w przypadku wysokich obciążeń materiał izolacyjny Regupol® oraz
Regufoam® ugina się nie powodując uszkodzenia struktury materiału
(na rysunku ugięcie zostało przedstawione z nadmiarem, bez zachowania skali).

Grafik Querschnitt unter Rad in wieder ausgedehntem zustand, Pfeil der nach oben zeigt.

Odciążenie powoduje powrót materiału w przybliżeniu do grubości wyjściowej.
Parametry materiału pod względem tłumienia dźwięków uderzeniowych
pozostają przez długi czas na stałym poziomie.
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Projektowanie systemu wyciszającego posadzkę z jastrychu
Na etapie tworzenia projektu budowlanego – poza
rozwiązaniem kwestii z dziedziny statyki i izolacji cieplnej
– należy również dokonać analizy wymagań dotyczących
ochrony przed hałasem. Z reguły architekci wspierani są w tej
pracy przez specjalistów zajmujących się planowaniem,
którzy są w stanie podać wymagane parametry techniczne
dotyczące dźwięków pochodzących od poszczególnych
elementów konstrukcji podłoża.
Każdy architekt, który przy projektowaniu korzysta z materiałów
izolacyjnych Regupol® i Regufoam® ma do dyspozycji usługę,
serwis BSW – projektant branżowy.

Ważne czynniki, które muszą zostać uwzględnione przy
dokonywaniu obliczeń systemu wyciszającego:
Skuteczna ochrona przed hałasem
Niezbędna poprawa wytłumienia od dźwięków
 derzeniowych, przyjmowanie obciążeń statycznych i dynau
micznych
Z tych podstawowych własności wynikają wszelkie dalsze
parametry charakterystyczne, takie jak np. struktura i grubość
jastrychu oraz dobór materiału izolacyjnego.

Pośrednictwo i koordynacja przy wyborze
projektanta z zakresu akustyki obiektów.
Więcej informacji na
www.bsw-wibroakustyka.pl.
Serwis

BSW –
projektant
branżowy

Wyciszanie sąsiadujących części
konstrukcyjnych
W przypadku konstrukcji betonowych, uwzględnienie warstwy
tłumiącej dźwięki uderzeniowe w strukturze budynku, m
 ożliwe
jest tylko pod pływającymi jastrychami lub pod zaprawą
do układania podłóg w technologii wibracyjnej. W przypadku
innych konstrukcji podłoża, takich jak jastrych kompozytowy
lub jastrych na warstwie rozdzielającej, działania z mierzające
do wyciszenia hałasu muszą zostać podjęte w obrębie
innych elementów konstrukcji. Zalecane są tutaj: izolacje
poszczególnych części budynku, takich jak podłoża pod ściany
i schody, warstwy izolacyjne pod wykładzinami podłogowymi,
budowanie całych konstrukcji na zasadzie „pomieszczenie
w pomieszczeniu” lub działania zmierzające do zmniejszenia
dźwięków powietrznych wzbudzanych w pomieszczeniu
narażonym na działanie dźwięków materiałowych. Zasadniczo
obowiązuje jednak zasada, że przenoszenie hałasu powinno
zostać w miarę możliwości uniemożliwione w miejscu jego
powstawania.

W celu wyznaczenia oczekiwanego poziomu wysokości
dźwięków uderzeniowych w zabezpieczanym pomieszczeniu,
należy postępować w następujący sposób:
L‘n,w = L‘n,w,eq - ∆Lw
L‘n,w
L‘n,w,eq
ΔLw

= oceniany normalny poziom wysokości
dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu
przyjmującym
= ważony, szacunkowy, normalny poziom
wysokości dźwięków uderzeniowych dla stropu
masywnego bez nakładki na strop
= współczynnik poprawy tłumienia dźwięków
uderzeniowych
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Podczas projektowania systemu wyciszającego posadzkę
z jastrychu planista musi opierać się na danych technicznych
producenta materiału izolacyjnego. Dlatego też dane te należy
starannie sprawdzić pod względem przydatności praktycznej
i zgodności z normami. W przypadku wątpliwości należy
zwracać się o udostępnienie certyfikatu z badań (informacje
na temat przydatności praktycznej i zgodności badań dotyczących
poziomu dźwięków uderzeniowych z normami znajdują się
na stronie 23). BSW podaje tutaj wartości, na których można
się opierać i w przypadku których można wykazać zgodność
z normą ISO 10140.
W praktyce wyniki tych badań mają tylko charakter orientacyjny,
ponieważ opierają się one na znormalizowanej konstrukcji
testowej, na której wykonywane jest badanie. W praktyce
grubość i struktura materiału, z jakiego wykonany jest strop
betonowy i jastrych, znacznie różnią się od tych wartości.
Specjalista ds. planowania/akustyk konstrukcji budowlanych
wykonują obliczenia obrazujące, jak parametry te wpływają
na rzeczywisty poziom dźwięków uderzeniowych.
Istotnym charakterystycznym parametrem uwzględnianym
podczas projektowania systemu wyciszającego jest s ztywność
dynamiczna warstwy służącej do tłumienia dźwięków
uderzeniowych.
Dla typowych, znormalizowanych materiałów izolacyjnych
obowiązują następujące zasady:

Sztywność
dynamiczna

Tłumienie
hałasu

Obciążalność

Ściśliwość

wysoka

niskie

wysoka

niska

niska

wysokie

niska

wysoka

W przeciwieństwie do nich, materiały izolacyjne R
 egufoam®
sound i Regupol® sound wykazują zarówno wysoki
współczynnik obciążalności, jak i wysoki współczynnik
tłumienia dźwięków uderzeniowych, co znacznie różni je
od zwykłych materiałów izolacyjnych. Dla przykładu,
w przypadku Regupol® sound 12 przy maksymalnym
obciążeniu komunikacyjnym wynoszącym 3.000 kg/m2 może
zostać uzyskany współczynnik poprawy tłumienia dźwięków
uderzeniowych, wynoszący 35 dB.
Dwie dowolne, zewnętrznie podobne warstwy izolacyjne
składające się ze związanych granulatów gumowych mogą
w istotny sposób różnić się pod względem obciążalności
konstrukcji podłogowej, ponieważ ich zachowanie może
być zupełnie różne pod względem fizycznym. Materiały
wyciszające dźwięki uderzeniowe muszą odpowiadać normom
lub posiadać atesty. W przypadku wyrobów alternatywnych,
których wygląd może być identyczny, wątpliwe jest, aby
pozwalały one na uzyskanie tak znacznej redukcji dźwięków.

W poniższym przykładzie obliczeniowym według DIN 4109
dla materiału Regufoam® sound 10 uwzględniono już wymagane
wielkości dotyczące jastrychu i stropu betonowego.
Żelbetonowy strop o grubości 20 cm
L‘n,w,eq = 71 dB
– pas tłumiący z materiału Regufoam® sound 10 o grubości
17 mm pod 95 mm warstwą jastrychu.
71 dB
- 34 dB
= L‘n,w = 37 dB
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania cała konstrukcja, przy
odpowiednim zaprojektowaniu, może przyjąć obciążenia
do 2.500 kg/m2. Różne rodzaje stropów betonowych
charakteryzują się różnymi wyjściowymi technicznymi
parametrami dźwiękowymi. Na przykład:
Żelbeton grubość
w cm

Masa kg/m2

Równorzędny poddawany
ocenie znormalizowany
poziom głośności L‘n,w,eq

17

391

74

18

414

73

19

437

72

20

460

71

21

483

70

22

506

69

itd.

itd.

itd.

Uwzględnienie źródeł błędów
Podczas prognozowania hałasu wytwarzanego przez konstrukcję
podłogową należy uwzględnić wiele źródeł błędów, takie jak
występowanie mostków akustycznych (najczęściej są to inne
elementy konstrukcyjne, które w przypadku niezastosowania
lub przerwania warstwy izolacyjnej przenoszą nietłumiony
dźwięk do innych obszarów budynku). Mogą one w znacznym
stopniu ujemnie wpływać na skuteczność działań zmierzających
do wytłumienia dźwięków uderzeniowych.
Zasadniczo obowiązuje zasada:
Zagadnienie wytłumiania dźwięków uderzeniowych musi
być traktowane kompleksowo. Nawet najmniejsze elementy
budowlane, takie jak elementy łączące i mocujące, przede
wszystkim jednak przewody rurowe i instalacje zewnętrzne
lub przylegające konstrukcje z betonu i innych materiałów
muszą, zostać wykluczone jako element przenoszący dźwięki
uderzeniowe.
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Najczęstszym błędem popełnianym podczas projektowania
i montażu systemu wyciszającego jest nieuwzględnienie lub
niedostateczne uwzględnienie przewodów rurowych. Przewody
rurowe leżą często bezpośrednio na stropie betonowym i,
jeżeli nie zostały odizolowane od pomieszczenia emitującego,
mogą stanowić elementy przenoszące dźwięk.
DIN 18560-2 wymienia dwie metody służące do
poprowadzenia przewodów rurowych pod pływającym
jastrychem bądź na podłożu nośnym:
–

jastrych wyrównujący lub inna warstwa wyrównująca
w postaci związanej,

–

pokrycie rur płytami termoizolacyjnymi.

Obie z nich mogą być zastosowane do wykonania płaskiej
powierzchni, na której układana jest warstwa izolacyjna.
Rury leżące na nośnym stropie betonowym muszą być ułożone
w sposób sztywny. W projekcie należy również uwzględnić
wysokość warstwy wyrównawczej.
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Weryfikacja wg kategorii I odbywa się na powierzchni
wynoszącej na przykład 1 x 0,4 m; jej przeprowadzenie jest
możliwe dla wykładzin, które zostały ułożone na powierzchni
stropu bez zamocowania lub z zamocowaniem, nie jest
natomiast dopuszczalne dla mat izolacyjnych, zespolonych
w obrębie stropu, którego przynajmniej jedna część składowa jest
stała (np. jastrych), zgodnie z opisem w przypadku kategorii II.
Osiągane w praktyce wartości dB tłumienia dźwięków
uderzeniowych można wyznaczyć wyłącznie w oparciu
o badanie według ISO 10140 (kategoria badania II).
Jak znacząco mogą się różnić wartości tłumienia dźwięków
uderzeniowych wynikające z badania według kategorii
I od badania praktycznego mat z materiału izolacyjnego,
pokazuje następujący przykład wykorzystujący Regupol®
wyciszającego posadzkę z jastrychu.
W badaniu dotyczącym Regupol® wyciszającego posadzkę
z jastrychu, według kategorii badania I osiągnięty został
współczynnik zmniejszenia poziomu dźwięków wynoszący

Innymi źródłami błędów są:

ΔLw = 33 dB.

–

Natomiast istotne z praktycznego punktu widzenia badanie
według kategorii II dało współczynnik zmniejszenia poziomu
dźwięku wynoszący

–
–
–
–
–

Schody i podesty, które połączone są z powierzchnią
przenoszącą dźwięki i muszą być od nich rozdzielone
w sposób zapewniający ochronę przed hałasem.
Wsporniki grzejników
Konstrukcje mocowane w jastrychu lub w ścianie
Przewody rurowe, prowadzone w ścianach.
Dyble zamocowane w szczelinach dylatujących
przenoszące poziomo fale akustyczne.
Słupy podporowe i ściany działowe

Weryfikacja danych technicznych
dotyczących mat tłumiących dźwięki
uderzeniowe

ΔLw = 20 dB.
Dlatego też podczas oceny podanych wartości redukcji
poziomu dźwięków uderzeniowych należy zwrócić uwagę
na kategorię badania. W razie konieczności należy wystąpić
o udostępnienie świadectwa badania.

wielkość minimalna

Merytoryczna weryfikacja współczynnika poprawy tłumienia
dźwięków uderzeniowych dla mat z materiału izolacyjnego
należy do kategorii badań II według EN ISO 140-8. Badany
obszar obejmuje powierzchnię wynoszącą przynajmniej
10 m2. Wartości zmierzone w tym badaniu opierają się
na wartości obliczeniowej zmniejszenia natężenia dźwięków
uderzeniowych przy zastosowaniu pasów z materiału
izolacyjnego. Jest ona znacznie niższa niż wartości dB
zmierzone według kategorii I.
Rysunek poglądowy: 1 piętro, stanowisko do badania stropu z wytłumionymi
krawędziami bocznymi według DIN EN ISO 140-1 z wykonanym zgodnie
z normatywnym stropem betonowym, d = 15 cm.
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Instrukcja układania w płytach i rolkach
Płyty
Izolacja krawędzi
Przed rozpoczęciem montażu warstwy izolacyjnej Regupol®
oraz Regufoam® wyciszającego posadzkę z jastrychu strop
betonowy musi być suchy i wolny od pyłów. Należy usunąć
wystające elementy ostre, kamienie i odłamki betonu.
Nieznaczne nierówności można pominąć, ponieważ ulegną
one niwelacji po ułożeniu warstwy izolacyjnej Regupol® oraz
Regufoam® wyciszającego posadzkę z jastrychu.
Maty podjastrychowe Regupol® czy Regufoam® układa się
stroną profilowaną do dołu. Przed ich ułożeniem, należy
wszystkie graniczące płaszczyzny pionowe, ale również
wystające rury etc. wyłożyć pionową izolacją krawędziową, tak
aby nie dopuścić do sztywnych połączeń jastrychu z innymi
elementami konstrukcyjnymi. Ich szerokość odpowiada
w przybliżeniu całej wysokości konstrukcji podłoża,
począwszy od górnej krawędzi stropu betonowego, włącznie
z wykładziną podłogową i ewentualną dodatkową warstwą
wyciszającą dźwięki uderzeniowe.
Układanie płyt
Płyty mogą być noszone i układane przez jedną osobę. Płyty
układa się na styk i można je docinać.

Przymocować za pomocą taśmy klejącej
Styki ułożonych płyt należy od górnej strony pokleić mocnymi
taśmami klejącymi, zapobiegając rozsunięciu płyt i unikając
mostków akustycznych.
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Rolki
Izolacja krawędzi
Wykonuje się ją analogicznie jak poprzedni opisano. Maty
podjastrychowe Regupol® czy Regufoam® układa się stroną
profilowaną do dołu. Przed ich ułożeniem, należy wszystkie
graniczące płaszczyzny pionowe, ale również wystające
rury etc. wyłożyć pionową izolacją krawędziową, tak aby
nie dopuścić do sztywnych połączeń jastrychu z innymi
elementami konstrukcyjnymi. Ich szerokość odpowiada
w przybliżeniu całej wysokości konstrukcji podłoża,
począwszy od górnej krawędzi stropu betonowego, włącznie
z wykładziną podłogową i ewentualną dodatkową warstwą
wyciszającą dźwięki uderzeniowe.

Rozwijanie pasów izolacyjnych Regupol®
Pasy izolacyjne Regupol® oraz Regufoam® należy rozwinąć
na stropie betonowym, profilowaną stroną do dołu, równolegle
obok siebie, na styk.
Ze względu na naprężenia powstałe w wyniku nawijania
może wystąpić nieznaczne skurczenie materiału w kierunku
nawijania. Dlatego zalecamy, aby maty wywinąć kilka
centymetrów na brzegowe pasy izolacyjne. Wówczas po kilku
godzinach matę można dociąć na zadaną długość. Materiał
dostarczany w płytach można docinać niezwłocznie po
ułożeniu.
Materiał styka się czołowo i na wierzchniej stronie
sklejany jest za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej, aby
zapobiec rozsunięciu się materiału i tworzeniu się mostków
akustycznych.
Przykrycie folią PE
Na gotowych, ułożonych i dociętych matach izolacyjnych
Regupol® oraz Regufoam® układana jest folia PE o grubości
przynajmniej 0,2 mm; następnie po stronach zewnętrznych
bocznych pasów izolacyjnych folia jest wywijana do góry.
Miejsca stykania się lub zakładu pasów folii sklejane są ze sobą
za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej. Folia powinna
kompletnie przykrywać warstwę izolacyjną, tak aby nie mogły
powstawać mostki akustyczne.
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Warianty montażu materiału izolacyjnego Regupol® i Regufoam®
wyciszanie posadzek z jastrychu
Na poniższych rysunkach przedstawione zostały najczęściej
spotykane w praktyce sytuacje związane z montażem izolacji
pod jastrychem. Należy zwrócić uwagę na unikanie
powstawania mostków akustycznych. Jeżeli konieczne jest
dokonanie wyboru pomiędzy zastosowaniem do izolacji
akustycznej materiałów do termoizolacji a materiałami
do tłumienia dźwięków uderzeniowych, wówczas pierwszeństwo
powinno mieć tłumienie dźwięków uderzeniowych, przynajmniej
w zakresie niezbędnym do bezpośredniej ochrony zdrowia.

Przy układaniu mat do izolacji od dźwięków uderzeniowych
na termoizolacji, należy zwrócić uwagę odpowiednią gęstość
(sztywność) produktu termoizolacyjnego. Profilowana część
maty izolującej uderzenia nie może zagłębiać się w termoizolacji.
W przeciwnym wypadku mata albo nie będzie powodowała
tłumienia, albo efekt zostanie zaniżony.

a.) Jastrych pływający:

b.) Jastrych pływający z ogrzewaniem podłogowym:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Typowy montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam®: 1 Pas izolacji
obwiedniowej z folią aluminiową lub PE • 2 Jastrych pływający • 3 Regupol®
lub Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub
folią polietylenową • 4 Strop betonowy

Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® pod ogrzewaniem
podłogowym: 1 Pas izolacji obwiedniowej z folią aluminiową lub PE •
2 Jastrych pływający • 3 Rurka ogrzewania podłogowego • 4 Regupol® lub
Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub
folią polietylenową • 5 Strop betonowy

c.) Jastrych pływający z termoizolacją i przewodami
rurowymi:

d.) W
 ykładzina z płytek klinkierowych układana przy użyciu
technologii wibracyjnej:

1

1
2
2

3

3

4

5

6
Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® na termoizolacji
z przewodami rurowymi: 1 Pas izolacji obwiedniowej z folią aluminiową lub PE
• 2 Jastrych pływający • 3 Regupol® lub Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub folią polietylenową •
4T
 ermoizolacja • 5 Przewody rurowe • 6 Strop betonowy

4

5
Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® pod podłogą wykonaną
w technologii wibracyjnej: 1 Boczne pasy izolacyjne z folią PE • 2 Płytki
podłogowe ze środkiem wiążącym • 3 Jastrych pływający • 4 Materiał
izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE • 5 Strop betonowy
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Przykładowe realizacje
Podane przykłady to tylko niektóre realizacje, w których
zastosowano podjastrychowy materiał izolacyjny Regupol® do
tłumienia dźwięków uderzeniowych.
Centrala ADAC
Miejscowość: Monachium, Niemcy
Izolowana część obiektu: drukarnia
Filharmonia nad Łabą
Miejscowość: Hamburg, Niemcy
Izolowana część obiektu: sale koncertowe i studia
Cinemagnum
Miejscowość: Norymberdze, Niemcy
Izolowana część obiektu: garażu podziemnego
Inne obiekty, w których zastosowano Regupol®:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

RTL Studios, Kolonia, Niemcy
Parlament Kraju Związkowego Hesji, Wiesbaden, Niemcy
Lotnisko, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Centrum wystawienniczo-handlowe w Norymberdze,
Niemcy
Scandic Hotel, Berlin, Niemcy
Klinika Uniwersytecka, Regensburg, Niemcy
Klinika w Minden, Niemcy
Deutsche Bank, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Commercial park Laim, Monachium, Niemcy
Commerzbank Tower, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Teatr Muzyczny, Linz, Austria
Stara Opera, Frankfurt nad Menem, Niemcy
The Shard, Londyn, Anglia
Centralny dworzec autobusowy, Monachium, Niemcy
Fabryka Audi, Györ, Węgrzech
Opera House, Frankfurt, Niemcy
Centrum Wystawiennicze Doha, Katar
One Hyde Park, Londyn, Anglia
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (Spółka kontrolująca
ruch lotniczy w Niemczech), Langen, Niemcy
Studia Nagrań Wisseloord, Hilversum, Holandia
Hyatt Hotel Capital Gate Tower, Abu Zabi, Zjednoczone
Emiraty Arabski
New York University, Saddiyat Island , Abu Zabi,
Zjednoczone Emiraty Arabski
King Abdullah Petroleum Studies & Research Centre,
Arabią Saudyjską
Four Seasons Hotel, Jumeirah Beach, Dubaj, Zjednoczone
Emiraty Arabski
D1 Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabski
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www.
berleburger.
com

Kontakt Klienta z firmą BSW:
BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Niemcy
tel. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

BSW Polska
Przemysław Macioszek
Dyrektor techniczno-handlowy
tel. +48 660 506 696
biuro@regupol.pl
www.bsw-regupol.pl

Informacje techniczne podane w dokumentach są wartościami
orientacyjnymi. Podlegają one tolerancjom p
 rodukcyjnym,
których wielkość może być różna w zależności od rodzaju
właściwości których dotyczą. Najbardziej aktualne informacje
znajdują się na naszych stronach internetowych. Nie ponosimy
odpowiedzialności za błędu w druku oraz błędy literowe.
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