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Regupol® do całopowierzchniowego akustycznego odizolowania 
budynków od podłoża
W północnej części byłych terenów fabrycznych firmy Freu-
denberg w Weinheim w Badenii-Wirtembergii powstał projekt 
budowlany „Osiedle mieszkaniowe przy Leibnizstraße”. 
Ta była działka przemysłowa o powierzchni 8600 m2 z 84 
 jednostkami mieszkalnymi dzieli się na 10 budynków, posiada 
130 miejsc parkingowych w garażach podziemnych oraz 
dodatkowe miejsca parkingowe na wolnym powietrzu. Osiedle 
mieszkaniowe przy Leibnizstraße leży bezpośrednio przy 
 centrum miasta.

Weinheim odległe jest o kilka kilometrów od dużych miast, 
takich jak Ludwigshafen i Heidelberg i oferuje znakomitą 
infrastrukturę z doskonałymi połączeniami  komunikacyjnymi 
do autostrady A5 i A6. Również połączenia publicznymi 
środkami transportu do Mannheim lub Heidelbergu powodują, 
że Weinheim jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. 
Te  wzniesione według najnowszego stanu wiedzy technicznej 
 budynki mieszkalne znajdują się o niecałe 2 minuty drogi  pieszo 
od dworca kolejowego. Budowa leży przy tym bezpośrednio 
przy  linii tramwajowej nr 5. Minimalny odstęp granicy działki 
wymusił przedsięwzięcie szczególnych działań w kwestii 
 ochrony przed wibracjami i wtórnymi emisjami dźwięków.
 
Całkowite odizolowanie się dzięki Regupol®

Aby zapewnić, że wtórne emisje dźwięków wywołane 
 wibracjami zostaną zminimalizowane, należy całkowicie 
odizolować budynek od źródeł drgań i wibracji. Obok budowy 
„”Osiedle mieszkaniowe przy Leibnizstraße” wibracje powstają 
przez 24 godziny na dobę, a źródłem tego jest kolejka 
 miejska. Jako rozwiązanie, firma BSW zaproponowała 
poziome, izolowanie akustyczno-antywibracyjne budynków 
na całej powierzchni, co pozwoliło elastycznie oddzielić całą 
płytę fundamentową od gruntu na którym leży. Położone 
na  oczyszczonej warstwie płyty Regupol® zostały   ułożone  
obok siebie ciasno na styk, co pozwoliło utworzyć pewną 
zamkniętą powierzchnię i wykluczyć w ten sposób mostki 
akustyczne. Jako powłoka ochronna Regupol® posłużyła folia 
polietylenowa, która zapobiegła przenikaniu szlamu betonowego 
podczas wylewania płyty fundamentowej.

Regupol® jest trwałym, ekonomicznym i wysokiej jakości 
rozwiązaniem pozwalającym na całkowite odseparowanie 
korpusu budynków od podłoża. Płyty i wstęgi wykonane z 
granulatu kauczukowego oraz włókien poliuretanowych można 
produkować w indywidualnych recepturach materiałowych 
oraz wielkościach w zależności od występującego nacisku. 
Regupol® ze względu na swe właściwości materiałowe nadaje 
się również do wykonywania liniowych lub punktowych 
podkładów fundamentowych, a zainstalowany pionowo służy 
jako boczne izolacje antywibracyjne lub między pomieszczeniami.

Budowa nowego osiedla mieszkaniowego przy Leibnizstraße
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W celu projektowania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny 
techniki drgań zawsze do dyspozycji Państwa są projektanci 
i inżynierowie jako kompetentni partnerzy. Z długoletnim 
doświadczeniem w posadawianiu budynków i fundamentów 
ludzie ci cały czas opracowują indywidualne i ekonomiczne 
propozycje realizacji wymagających projektów.


