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ОПИС ПРОДУКТУ
Стрічка СтопЗвук V100 - це спеціалізована вібродемпфуюча стрічка на основі 
пружного скловолокна, що застосовується в якості акустичної розв'язки при 
монтажі каркасних і безкаркасних систем звукоізоляції, а також в якості 
прокладок при влаштуванні дерев'яних підлог. Унікальні демпфуючі 
властивості стрічки досягаються за рахунок пористоволокнистої структури 
скловолокна, що дозволяє зберегти віброакустичні властивості під дією 
динамічних і статистичних навантажень.

СКЛАД
- скловолокно.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

  Стрічка СтопЗвук V100 30

Довжина, мМодифікації Ширина, мм Вага, кг

100 1

Площа рулону, м²

3

Товщина, мм

4

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
• в якості віброакустичної прокладки в каркасних системах звукоізоляції для розв'язки металевого 
профілю від основи стін, підлоги і стелі;
• в безкаркасних звукоізоляційних системах для акустичної розв'язки панелей АкустікГіпс Бейсік і 
Соноплат Комбі від основи стін, підлоги і стелі;
• у дерев'яному житловому будівництві при влаштуванні підлоги на лагах .

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ
• легко ріжеться, не накручується на свердла і буру;
• тривалий термін експлуатації;
• високі віброакустичні властивості при невеликій товщині;
• збереження властивостей при великих навантаженнях;
• не боїться вогню і вологи.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,18  Динамічний модуль пружності ЕД при навантаженні 2 кПа, МПа

СтопЗвук V100Характеристики

0,35  Динамічний модуль пружності ЕД при навантаженні 5 кПа, МПа

0,3  Поверхнева щільність, кг / м²

0,25  Коефіцієнт відносного стиснення Εд при навантаженні 2 кПа 

0,35  Коефіцієнт відносного стиснення Εд при навантаженні 5 кПа

рулон

Упаковка

310

Діаметр рулону, мм

100

Ширина рулону, мм

0,0075

Об'єм рулону,
м³

10 933

Норма
завантаження в
єврофуру, рул.

  СтопЗвук V100

Модифікації

1

Вага рулону, кг

11 000

Вага єврофури 
при повному

завантаженні, кг

Продукція поставляється в рулонах поштучно, упакованих в термоусадочну плівку. Можлива палетне завантаження при узгодженні.

Не менше 10 років.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

НОРМИ ЗБЕРІГАННЯ

СЕРТИФІКАТИ
1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.

• при зберіганні виключити механічне
пошкодження і високий тиск;
• берегти від впливу УФ-променів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

technosonus.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13
Росiя, Москва, вул. Велика 

Очаківська 47А, буд.1


