Construction Mat
Skuteczna izolacja od dźwięków
uderzeniowych

Zalety
Construction Mat

Wyjątkowość
Construction Mat irmy Getzner jest
skutecznym rozwiązaniem dla redukcji
dźwięków uderzeniowych w budownictwie. Materiał wykonany w dużym
udziale z recyklingowanego
poliuretanu.

Niezawodność
— Świetna izolacja od dźwięków
uderzeniowych
— Odporna na środki chemiczne, na
hydrolizę, odporna na starzenie się i
butwienie
— Odporna na użytkowanie w ciężkich
warunkach i pod dużym obciążeniem
Wysokie bezpieczeństwo projektowe
— Materiał dla wszystkich zakresów
obciążenia (do 25 kN/m²)
— Stała, wysoka skuteczność
— Raport z Badań 168 43781/X5.1 IFT
Rosenheim
— Spełnia najwyższe wymagania w
ochronie przed dźwiękami
uderzeniowymi
— Wysoka dostępność materiału
Łatwe stosowanie
— Poręczne wymiary
— Proste układanie dzięki niewielkiej
wadze
— Możliwość stosowania bez
dodatkowego wyposażenia
technicznego (cięcie, klejenie)
— Mozliwość dostosowania wymiarów

Zwiększenie jakości przy
zachowaniu wartości
— Najwyższa jakość mieszkania i pracy
poprzez świetną izolacyjność od
dźwięków uderzeniowych
— Minimalna ściśliwość zmniejsza
tworzenie się rys i koszt ich następstw
— Zrównoważone budowanie poprzez
wysoki udział materiałów z recyklingu
i wykonawstwo przyjazne dla
środowiska
— Moźliwość każdorazowej i nieograniczonej zmiany funkcji (do 25 kN/m²)
Redukcja dźwięków uderzeniowych
- Dźwięki uderzeniowe są specialną formą dźwięków strukturalnych które powstają w momencie pobudzenia części
budowli — jak stropy czy schody - do
drgań. Dźwięk uderzeniowy, w pojęciu
akustyki budowlanej powstaje nie tylko
podczas chodzenia, ale również np. podczas przejeżdżania wózkami widłowymi
lub upadku przedmiotów.
Drgania są odczuwalne w sąsiadujących
pomieszczeniach. Poprzez zoptymalizowaną izolację od dźwięków uderzeniowych w warstwach posadzki te uciążliwe
odgłosy udaje się zminimalizować.

Dokładny opis fachowego montażu
Construction Mat jest załączany
do każdego zamówienia. Więcej
szczegółowych informacji
można znaleźć w internecie pod
www.getzner.com.

Właściwości
Izolacja od dźwięków uderzeniowych:
specjalne zalety Construction Mat
Poprzez zastosowanie Construction Mat
w warstwach posadzkowych przenoszenie dźwięków uderzeniowych ulega
znacznemu zmniejszeniu (Δ Ln,wP = 33 dB
wg DIN EN ISO 140-8). Daje ona stałą
ochronę dźwiękową – również przy
zróżnicowanym obciążeniu.
Miejsca stosowania
Supermarkety
Centra itnessu
Posadzki sklepowe
Kuchnie wielkopowierzchniowe
Hotele, strefy wejściowe
Szkoły, uniwersytety
Biblioteki
Szpitale, domy opieki
Biura wielkoprzestrzenne
Przy stawianiu i modernizacji
budynków wielorodzinnych
— Hale produkcyjne i magazynowe
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cechy wyrobu

Właściwosci fizyczne

— Łatwe układanie ze względu na
niewielki ciężar własny
— Poręczny wymiar płyt (1.500 x 750 mm)
— Niewielka grubość: 16 mm
— Jednostronne proilowanie (16/9 mm)
— Niewielka przestrzeń magazynowa
(101,25 m2 na 1,2 m2 powierzchni
magazynowej)
— Wysoka odporność chemiczna (szlam
cementowy, oleje szlaunkowe itp.)
— Wolny od zmiękczaczy, odporny na
starzenie się, bezzapachowy, przyjazny
dla cery
— Objętościowo ściśliwy
— Udział w materiale 25 %
recyklingowanego poliuretanu

— Świetny współczynnik polepszenia
izolacyjności: Δ Ln,wP = 33 dB
— Zakres obciążalności do 25 kN/m2
— Klasa pożarowa E
— Niewielka zależność od amplitudy
— Niska przewodność cieplna (0,05 W/mK)

Podłoga

Wylewka

Folia PE

Construction Mat z
recyklingowanego
poliuretanu

Izolacja obwiedniowa
Podłoże
Paroizolacja

Zakończone sukcesem projekty
świadczą o sobie

Podczas projektowania i stawiania
budynków w których mają przebywać
ludzie – inwestorzy, architekci i inni
specjalisci budowlani są konfrontowani
z wyzwaniami jakie stawia ochrona
akustyczna. Firma Getzner Werkstofe
posiada ponad 40-letnie doświadczenie
w rozwoju i produkcji tworzyw na bazie
poliuretanu, które w stanie sprostać
tym zadaniom.

rzedsiębiorstwo oferuje i tworzy
rozwiązania z elastycznymi materiałami poliuretanowymi dla kolejnictwa,
budownictwa i przemysłu. Wieloletnie
doswiadczenie i know-how tworzą kompetecję irmy Getzner Werkstofe. Tworzywa powstają w wyniku własnych badań i rozwoju. Szereg skomplikowanych i
z powodzeniem zrealizowanych projektów czynią z Getzner Werkstofe jednym
z czołowych oferentów rozwiązań z dziedziny ochrony akustycznej w branży
budowlanej.
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Referencje

— BILLA Markt Baumgasse (AT); elastycznie odizolowany jastrych
(1.200 m² / klient irma Wiedner / 2009)
— Szpital Landeskrankenhaus Klagenfurt (AT); łożyskowanie płyty
posadzki pomieszczeń technicznych (1.000 m² / klient irma
Alternative Fussbodensysteme / 2009 do 2010
— Nowy Wydział Chemii / Farmacji, Insbruck (AT); łozyskowanie
płyty posadzki laboratoriów (600 m² / klient irma Bodner / 2009
— Fachmarktzentrum Emaillierwerk Fulda, Fulda (DE), elastycznie
odizolowany jastrych ( 900 m² / klient irma Köster AG / 04-2011
— MPREIS Supermarkt, Arzl (AT); elastycznie odizolowany jastrych
( 800 m² / 05/2013 )
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Dźwięki uderzeniowe i łożyskowanie fundamentów

