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Stuttgart jest nie tylko stolicą Badenii Wirtembergii. Żyje w 
nim ponad 610 000 mieszkańców i jest ono jednocześnie 
największym miastem w południowo-zachodnich Niemczech, 
a z zagęszczeniem ludności wynoszącym prawie 3000 osób 
na kilometr kwadratowy najgęściej zaludnionym. Nie tylko 
bogata i różnorodna architektura sprzed wielu stuleci stawia 
 architektom i projektantom nowych budynków w mieście 
 trudne zadania. Również topografia ze swymi różnicami 
wysokości na zboczach miejskich wymaga od planistów 
 wysokich kwalifi kacji. Oprócz tego, zagęszczenie w tym 
zurbanizowanym rejo- nie, a szczególnie w przypadku wysokiej 
klasy nieruchomości, wymusza przestrzeganie surowych 
 wymogów fizyki budowli.

Również przy budowie nowych budynków oraz przy 
 przebudo-wie byłego domu towarowego przy ruchliwej ulicy 
Hauptstätter Straße na południowym skraju śródmieścia. 
Prace projektowe kompleksu budynku zostały zlecone do 
Biura Schwarz Architekten ze Stuttgartu. Nowa  koncepcja 
użytkowania przewiduje zaaranżowanie  na górnych 
 kondygnacjach budynku 47 komfortowych mieszkań 
własnościowych, z supermarketem i ciągiem sklepików handlu 
detalicznego na parterze oraz 200 miejscami parkingowymi (w 
garażu podziemnym)

Zajęcie ok. 1000 m2 powierzchni parteru przez dyskont 
spożywczy spowodował konieczność szczególnych działań 
w kontekście wymagań zawartych w DIN 4109:1989-11 
„ Ochrona akustyczna w budownictwie naziemnym”. W celu 
zagwarantowania wymaganej ochrony akustycznej przed 
odgłosami kroków na posadzce hali sprzedaży i usytuowanych 
nad nią mieszkań wybrano konstrukcję posadzki z izolacją 
akustyczną posadzek Regupol® sound 12 firmy Berleburger 
Schaumstoffwerk GmbH (BSW).

Kontrola i ocena skuteczności ochrony akustycznej przed 
odgłosem kroków prowadzona przez firmę Kurz und Fischer 
GmbH, Beratende Ingenieure wykazała, że ustalone techniką 
pomiarową wygłuszenie badanej posadzki powierzchni 
 magazynowej (pomieszczenie opakowań zwrotnych) na 
 parterze spełnia wymagania stawiane placówce handlowej 
wobec znajdującego się nad nią mieszkania.

Zmierzony i oceniony poziom akustyki odgłosów kroków na 
posadzce L’n,w ≤ 22 dB jest bardzo dobry, względnie wyraźnie 
lepszy niż wymagana wartość L’n,w ≤ 43 dB według DIN 4109. 
Również i założona ochrona akustyczna przed krokami w porze 
wczesnych dostaw do sklepu lub w trakcie rozkładania towaru 
na pólkach poza czasem otwarcia supermarketu itp. wynosząca 
L’n,w ≤ 33 dB została osiągnięta i to z zapasem.

Regupol® sound 12 jako posadzkowa izolacja akustyczna
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Taka dobra wartość mogła zostać osiągnięta dzięki 
 zastosowaniu izolacji akustycznej chroniącej przed odgłosami 
kroków Regupol® sound 12. Płyty izolacyjne o grubości 17 mm z 
 kompozytu elastomerowego PUR z laminatem z folii aluminiowej 
zostały położone na posadzce jeszcze przed tym, jak położono 
żelbetowe płyty grzewcze  i ceramiczną warstwę zagęszczaną 
wibracyjnie.

Niezwykle odporny na starzenie i trwale elastyczny materiał 
o nazwie Regupol® sound 12 zakwalifikowany jest w klasie 
odporności ogniowej E (B2) według DIN EN 13501-1 (DIN 4102)  
i można go obciążać obciążeniem trwałym do 3000 kg/ m2. Tak jak 
wszystkie produkty BSW, również Regupol® sound 12  dysponuje 
 certyfikatem budowlanym.

Informacje o obiekcie w skrócie:
Obiekt: budowa nowego budynku mieszkalnego, Stuttgart 
Inwestor: Bietigheimer Wohnbau GmbH, Bietigheim  Bissingen 
Firma budowlana: Baresel GmbH, Leinfelden-Echterdingen 
 Architekci: Schwarz Architekten, Schwarz Planungsgesell- 
schaft mbH & Co. KG, Stuttgart
Fizyk budowli: Kurz & Fischer GmbH 
Filia w: Winnenden, Pan Schneiderhan

Produkty BSW 
Regupol® sound 12


