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ОПИС ПРОДУКТУ 
АкустікГіпс М1-це комбінована звукоізолююча панель складається з армованого 
листа ГКЛ підвищеної щільності і пружної в'язкоеластичної мембрани. Зовнішній 
шар виконаний з паровітрозахисного покриття для захисту від механічних впливів. 
Служить в якості звукоізолюючого шару в каркасно-обшивних конструкціях стін, 
стель, перегородок з фінішною обробкою листами ГКЛЗ. Спеціально розроблена 
конструкція панелі забезпечує високі показники по звукоізоляції і гасінню вібрацій в 
робочому діапазоні частот. 

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ 

  АкустiкГiпс М1 1 200

Довжина, ммМодифікації Ширина, мм Товщина, мм Площа, м² 

590 17 0,708

VТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

43

КМ1

17

АкустiкГiпс М1Характеристики

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
•     в якості звукоізолюючої обшивки в каркасних конструкціях стін, стель і перегородок з фінішною обшивкою листами ГКЛЗ; 
•     за допомогою додаткової фрезерування на місці можливе виконання різних звукоізолюючих коробів для систем вентиляції, 

каналізаційних стояків, інженерних систем і т. д. 

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

палета

Упаковка

60

Кількість панелей в 
палеті, шт 

42,48

Площа в 
палеті, м²

722,16

Вага
палети, кг

27

Палет в 
єврофурі, шт 

  АкустікГіпс M1 

Модифікації 

1146,96

Площа 
в фурі м²

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на палетах, палети одна на іншу не розміщуються. Завантаження в єврофуру заднє 
або бічне. 

СЕРТИФІКАТИ 
1.   Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1. 
2.   Сертифікат ГОСТ Р. 
3.   Протокол акустичних випробувань НИИСФ РААСН. 
4.   Експертний висновок центру гігієни та епідеміології. 

СКЛАД 
− високонаповнена полімерна еластична мембрана; 
− армований лист ГКЛ підвищеної щільності; 
− неткана паро-вітрозахисна мембрана; 
− еластичний клейовий склад. 

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ 
•     висока маса дозволяє підвищити звукоізоляцію перегородок, стін, стель від впливу звукових хвиль; 
•     економія простору при монтажі-товщина панелі всього 17 мм; 
•     всі складові панелі екологічні і не становлять небезпеки для здоров'я людини; 
•     невеликі габарити дозволяють швидко і легко проводити монтаж. 
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архітектурна та будівельна акустика 

  Поверхнева щільність, кг/м²

  Клас пожежної небезпеки 

  Поліпшення індексу звукоізоляції повітряного шуму ∆Rw, дБ 


