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Wibroizolacja akustyczna HDS
5mm premium, podkład pod
panele, wylewki TYP200
Cena

25,00 zł

Cena poprzednia

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
HDS 5 premium TYP200 - to mata izolująca najwyższej gęstości, klasy premium pod wylewki zbrojone, panele podłogowe, deski podłogowe, wykładziny dywanowe, legary i wszystkie elementy
gdzie potrzebna jest izolacja od dźwięków uderzeniowych i powietrznych. Zapewnia niedościgniony komfort chodzenia i rewelacyjne parametry akustyczne.
Bardzo wysoka gęstość do 200kg/m3 powoduje, iż jest to najskuteczniejsza izolacja akustyczna pod panele podłogowe, wylewki i deski podłogowe. Predysponowana do układania pod każdym
rodzajem paneli.

grubość 5mm, szerokość rolki 1000mm
Cena za 1m2
gęstość 200kg/m3
Podłoga jest najintensywniej eksploatowanym elementem każdego pomieszczenia. Wykończenie jej bez odpowiedniego podkładu, nie zapewni należytego komfortu jej użytkowania.
Daje niezwykły komfort chodzenia
HDS 5 premium TYP200 dzięki najwyższej gęstości na rynku idealnie nadaje się pod wszelkiego rodzaju panele podłogowe. Mata zapewnia najwyższą stabilność i pewność połączeń pomiędzy
panelami. Nie ma niebezpieczeństwa wyłamywania lameli i powstawania jakichkolwiek niechcianych szczelin.
Okres pracy kilkukrotnie przewyższa żywotność dostępnych paneli. Nasze podkłady są całkowicie odporne na kruszenie i uszkodzenia struktury pod wpływem czasu lub nacisku roboczego.
W każdym aspekcie deklasują klasyczne rozwiązania z XPS, styropianu, korka, płyt drewnopochodnych itd.
HDS 5 premium TYP200 położona pod wykładzinę dywanową daje efekt poczucie przyjemnej miękkości grubego, ekskluzywnego dywanu. Ponadto elastyczność maty wydłuża żywotność
wykładzin, dzięki wysokiej absorpcji energii wytwarzanej przy chodzeniu.
Zapewnia wysoki komfort akustyczny
HDS 5 premium TYP200 wycisza każde pomieszczenie. Wykończenie podłogi standardową wykładziną dywanową nie zapewnia ochrony przed przenoszeniem dźwięków. Przeprowadzone
badania wykazały, że stosowanie maty HDS 5 premium TYP200 wyraźnie poprawia izolacyjność akustyczną stropu od dźwięków uderzeniowych (∆Lw=48dB) oraz dźwięków powietrznych
(Rw>20dB). Jest pod względem wyciszenia i wygłuszenia niedoścignionym wzorem podkładu pod podłogi.
Niezwykle chętnie wybierana jako wyciszenie i wytłumienie w hotelach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej. Mata akustyczna dla najbardziej wymagających klientów.
Ociepla i dociepla
Podkład pod panele serii HDS premium jest wykonany w technologii otwartokomórkowej co pozwala na swobodną cyrkulację powietrza. Nasz podkład idelnie nadaje się pod ogrzewanie
podłogowe.
HDS 5 premium TYP200 ma też bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej. Zastosowana pod wykładziny dywanowe dodatkowo dociepla podłogę. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi:
0,050(W/mK).
Daje korzyści ekonomiczne i ekologiczne
HDS 5 premium TYP200 jest materiałem oszczędnym: układanie jej daje bardzo mało odpadów. A ponieważ wykonana jest z pianki wtórnie spienionej, jest też materiałem wysoce
ekologicznym. Nie posiada mocnego zapachu i szkodliwych składników jak wiele podróbek. Bezpieczna dla najmłodszych, często stosowana w przedszkolach i szpitalach.
Atesty i aprobaty:
Maty posiadają wszelkie atesty higieniczne
Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Karty techniczne i atesty przekazywane są poprzez nasz dział techniczny. techniczny@paneleakustycze.pl
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