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Regupol® vibration do posadowienia budynku mieszkalno-
usługowego

Mieszkanie i praca w Berlin-Mitte oznacza przebywanie w 
tętniącej życiem dzielnicy. W samym sercu stolicy, między 
najbardziej znanym miejscami Berlina jak budynek Reichsta-
gu, Wieża Telewizyjna, Mur Berliński mieszka ok. 333.000 
osób. Dzięki dobrze rozbudowanej publicznej sieci komu-
nikacyjnej ta kulturalnie różnorodna dzielnica jest idealnie 
skomunikowana z innymi częściami Berlina i dlatego bardzo 
atrakcyjna dla potencjalnych mieszkańców, ale również dla 
firm przemysłowych i usługowych. Odpowiednio wysokie 
są też ceny najmu, które w tej najdroższej dzielnicy Berlina 
sięgają do € 13,-/m². Ze względu na gęstą sieć komunikacyjną 
oraz infrastrukturę, przy planowaniu i budowie zwłaszcza 
najwyższej klasy nieruchomości należy uwzględniać panujące 
tu warunki zabudowy.

Obecnie, przy skrzyżowaniu Bernauer Straße / Brunnenstraße 
trwa budowa budynku mieszkalno-usługowego. Przy jego pla-
nowaniu należało uwzględnić nie tylko hałas emitowany przez 
samochody przejeżdżające przez ruchliwe skrzyżowanie. O 
wiele większym problemem, z którym przyszło się zmierzyć był 
fakt, że krzyżują się tutaj, w minimalnej odległości od granicy 
działki, przebiegająca przez Bernauer Straße linia tramwajowa 
oraz pod Brunnenstraße linia metra U-Bahnlinie 2. W związku 
z tym trzeba było liczyć się z uciążliwymi wstrząsami i wtór-
nymi falami akustycznymi pochodzącymi z ruchu szynowego. 
Stosowana ekspertyza potwierdziła te założenia.

Na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej przez firmę Müller-
BBM GmbH i projektu wykonanego przez biuro architektoni-
czne Pfeiffer Architekten firma BSW opracowała katalog odpo-
wiednich rozwiązań do poziomego, pełno powierzchniowego 
posadowienia budynku oraz pionowej izolacji budynku. Ze  
względu na występujące naciski między 50 kN/m² a 300 kN/m²  
do posadowienia budynku o wielkości ok. 600 m² w planie 
sposobu układania przewidziano dwa różne materiały. Materiał 
Regupol® vibration 480 w wersji 3-warstwowej (3×20 mm) 
ma pokryć naciski od 50 kN/m² do 150 kN/m², natomiast do 
pokrycia nacisków wielkości od 150 kN/m² do 300 kN/m² zas-
tosowano Regupol® vibration 550, również w wersji 3-warst-
wowej (3×20 mm). Dostarczany standardowo w rolach pro-
dukt, składający się z wysoko elastycznych włókien gumowych 
połączonych poliuretano-kauczukiem, wyjątkowo na potrzeby 
tej inwestycji dostarczony został w wymiarach 2.000 × 1.250 
× 20 mm. Pozwoliło to nie tylko zmniejszyć nakład pracy 
czy też ułatwić układanie ściany izolującej. Również utrzyma-
nie planu rastra dzięki płytom w dopasowanych rozmiarach 
przyniosło sporo korzyści firmie wykonawczej. Aby łączenia 
poszczególnych warstw nie znajdowały się bezpośrednio nad 
sobą, środkowa warstwa została ułożona z przesunięciem. Po 
ułożeniu, dla uniknięcia przedostania się zaprawy betonowej 
przy wylewaniu płyty fundamentowej, płyta tłumiąca przykryta 
została powszechnie dostępną folią PE o grubości 2 mm.

Brunnenstraße, Berlin
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Do pionowej izolacji budynku zalecono użycie Regupol® 
vibration 450. Materiał dostarczany standardowo w płytach 
o grubości 50 lub 25 mm (1.000 × 500 mm) zamocowany 
został na ścianach bocznych/piwnicznych za pomocą poliu-
retanowego kleju kontaktowego. Również w tym przypadku, 
przed wypełnieniem płyty przykryte zostały folią PE w celach 
ochronnych.

Informacje w skrócie
Obiekt: budowa budynku mieszkalno-usługowego, Berlin-Mitte
Inwestor: Brunnen 49 GmbH, Berlin
Architekci: Pfeiffer Architekten, Berlin
Firma wykonawcza: HDAG Projekt GmbH, Berlin

Produkty BSW
Regupol® vibration 450, 480, 550
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