
СТРІЧКА ТЕКСАУНД
(TECSOUND BAND)
ТНВЭД 6806900000
ОПИС ПРОДУКТУ
Стрічка Тексаунд (Tecsound Band) являє собою тонку еластичну самоклеючу 
стрічку на основі мінералів з високою масою, яка дозволяє забезпечувати 
ефективну звукоізоляцію різних елементів будівельних конструкцій. Лицьова 
сторона стрічки має самоклеючий шар для зручності фіксації з металевими 
каркасними конструкціями.

СКЛАД
- природний поліморф карбонату кальцію (мінерал арагоніт);
- високонаповнені полімери;
- органічні масла.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гасіння вібрації від звукових хвиль в каркасно-обшивних конструкціях стін шляхом приклеювання на елементи металевих профілів, що 
стикаються з несучими будівельними конструкціями (стіни, стеля, підлога). Може використовуватися в якості накладок на будь – які металеві 
вироби-столи, промислові вентилятори, металеві стелажі, легке промислове обладнання і т.д. для гасіння вібрацій.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
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брикет

Упаковка

6

Кількість рулонів в
брикеті, шт

1,8

Площа в брикеті,
м2 

8,5

Вага брикету, 
кг 

0,006

Об'єм брикету, 
м³
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Модифікації

Продукція поставляється в брикетах, упакованих в термоусадочну плівку. В одному брикеті міститься по 6 рулонів з картонною 
серцевиною всередині. Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і 
ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 ºC.

СЕРТИФІКАТИ

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ
• висока ефективність (завдяки своїм властивостям-щільності — в'язкопружності і великій масі);
• еластичні властивості стрічки дозволяють знизити "дзвінкість" і "гулкость" матеріалів, з якими вона 
сполучається;
• зручність і простота монтажу на будь-яких поверхнях;
• рекомендується для застосування як в житловому, так і комерційному будівництві.

1. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1.
2. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.
3. Сертифікат акустичних випробувань.

technosonus.ru | mail@tn-ss.ru

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

Очаківська 47А, буд.1

Довжина, мМодифікації Ширина, м Товщина, мм

Метод перевірки

Щільність, кг / м3

Міцність при розтягуванні, Н / 50 мм

Подовження,% 

Гнучкість при холоді, °С

Опір на розрив, Н / 50 мм

Коефіцієнт опору дифузії пара

Водопоглинання (24 години при 23 ° С)

Твердість по Шору А

Клас пожежної небезпеки

Площа рулону, м²  Поверхнева 
щільність, кг / м²


