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Кількість в упаковці, 
шт 

1,9

Вага 
упаковки, кг

310х310х590

Розмір упаковки 
(ДхШхВ), мм

  СтопЗвук DB

Модифікації 

0,057

Об'єм  
упаковки, м³

17256

Норма 
завантаження в 
еврофуру, рул.

1438 15818

Вага єврофури при 
повному заван-

таженні, кг
Норма 

завантаження в 
еврофуру, упак.

Продукція поставляється як кратно упаковкам, так і кратно рулонам. Можлива палетне завантаження при узгодженні. 

СТОПЗВУК DB
СТРІЧКА УЩІЛЬНЮВАЮЧА
ТНВЭД 3919108000

ОПИС ПРОДУКТУ 
Стрічка СтопЗвук DB-самоклеючий матеріал з дрібнопористого пінополіетилену 
(ППЕ). Застосовується для створення щільного прилягання направляючих 
гіпсокартонного профілю з листами гіпсокартону, сприяє поліпшенню 
звукоізоляції і акустичному комфорту в приміщенні. 

СКЛАД 
− дрібнопористий пінополіетилен (ППЕ) 

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  СтопЗвук DB 30000

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

50 2 1,5

Вага рулона, кг

0,155

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
•     при влаштуванні обшивок стін, стель, а також каркасних перегородок для створення щільного прилягання 

направляючих гіпсокартонного профілю з листами ГКЛ; 
•     в якості віброакустичної прокладки в каркасних системах звукоізоляції для розв'язки металевого профілю від основи 

стін, підлоги і стелі; 
•     у дерев'яному житловому будівництві при влаштуванні підлоги на лагах. 

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Характеристики

  Температура експлуатації, °C

  Водопоглинання, %

  Відносне подовження при відриві, % 
     - подовжній напрям 
     - поперечний напрям 

  Межа міцності при стисненні, МПа
     - на 10%
     - на 25%
     - на 50%

  Коефіцієнт теплопровідності (λ), Вт/м С 

  Відносна залишкова деформація при стисненні, %
      - через 0,5 години 
      - через 24 години 

СтопЗвук DB

от -60 до +100

Менше 1

130
100

 0,036

  Динамічний модуль пружност, МПа
    - при навантаженні 2000 кПа
    - при навантаженні 5000 кПа

0,036
0,063

0,015
0,035
0,1

16
10

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ 
•     універсальність-підходить для приміщень будь-яких типів (житлові, офісні, дитячі установи і т. п.); 
•     склад: дрібнопористий пінополіетилен-поглинає вібрації і знижує проникнення звуку; 
•     простота в роботі - легко ріжеться, наявність склеювального шару; 
•     вологостійкість і екологічна безпека. 

8 800 551 81 13

www.technosonus.ru
mail@technosonus.ru

Росiя, Москва, вул. Велика 
Очаківська 47А, буд.1

архітектурна та будівельна акустика 


