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ОПИС ПРОДУКТУ
СтопЗвук М - це універсальний бітумно-полімерний рулонний матеріал зі 
спеціальним звукоізолюючим шаром з щільного поліефірного волокна. Така 
комбінація дозволяє комплексно вирішити задачу по звукоізоляції і гідроізоляції 
приміщення. Застосовується в конструкціях "плаваючих підлог" для захисту від 
ударного шуму.

СКЛАД
- бітумно-полімерне зв'язуюча речовина;
- склохолст;
- поліефірне волокно підвищеної щільності.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

  СтопЗвук М 10 000

Довжина, мм*Модифікації Ширина, мм* Товщина, мм* Вага одного м², кг

1 000 4,5 2,3

Вага рулону, кг

23

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму, ∆Lnw, дБ ≥26

294

2,3

  Розривне навантаження по довжині, Н / 50 мм

  Поверхнева щільність, кг / м²

СтопЗвук МХарактеристики

85

абсолютна

  Теплостійкість (не нижче), 0С

  Водонепроникність, МПа 

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
З метою зниження рівня ударного шуму СтопЗвук М рекомендується застосовувати в якості звукоізолюючого шару в конструкціях 
"плаваючих" підлог під цементно-піщану стяжку. При влаштуванні гідроізоляції герметизацію стиків рекомендується робити внахлест за 
допомогою нагріву будівельним феном.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

палета

Упаковка

1060х1050х1150

Розмір палети,
(ДхШхВ), мм

20

Кількість рулонів
на палеті, шт

460

Вага палети, 
кг

26

Норма завантаження в
еврофуру 82 м³ палет, шт

  СтопЗвук М

Модифікації

1,28

Об'єм палети, 
м³

520

Норма завантаження в
еврофуру 82 м³ рулонів, шт

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на палетах, палети одна на іншу не розміщуються. Зберігати продукцію необхідно в
оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 ºC.

СЕРТИФІКАТИ
1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.
2. Сертифікат ВІБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ
• одночасно виконує функції гідро - і звукоізоляції;
• швидка і проста технологія укладання;
• універсальний у використанні як під цементно-піщану стяжку, так і під «суху підлогу».

* Довжина полотна: 10м (+/- 10мм); ширина полотна: 1м (+/- 10мм); товщина полотна 4,5 мм (+/- 0,8 мм)
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