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ОПИС ПРОДУКТУ
Звукоізол Гідро - це двошаровий бітумно-полімерний рулонний матеріал зі
спеціальним звукоїзолірующим шаром з газоспіненого пінополіетилену. 
Вирішує питання гідроізоляції і звукоізоляції в приміщеннях будь-якого типу.
Застосовується в конструкціях "плаваючих підлог" для захисту від ударного 
шуму.

СКЛАД
- бітумно-полімерне зв'язуюча речовина;
- газо спінений пінополіетилен;
- захисна полімерна плівка.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

  Звукоізол Гідро 15 000

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

1 000 4,5 1,8

Вага рулону, кг

27

Площа, м²

15

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму, ∆Lnw, дБ 27

0,038

≤ 8,5

  Коефіцієнт теплопровідності (λ), Вт /м0С

  Показник теплоусвоєння, Вт / м² 0С

Звукоізол ГідроХарактеристики

абсолютная

≤ 0,7 

  Водонепроникність при тиску 0,2 МПА протягом 2 год.

  Динамічний модуль пружності при навантаженнях, МПа

70  Розривна сила при розтягуванні, Н

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Звукоізол Гідро застосовується в якості звукоізолюючої прокладки в конструкціях» плаваючих " підлог для захисту від ударного шуму. При 
необхідності можливе застосування в звукоізоляційних системах для стін і стель. Для забезпечення вимог по гідроізоляції підлоги стики з'єднань 
необхідно проклеїти бітумно-полімерної клейкої стрічкою Звукоізол.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

палета

Упаковка

1200х1000х1500

Розмір палети,
(ДхШхВ), мм

17-18

Кількість
рулонів

на палеті, шт

459 - 486

Вага
палети, кг

26

Норма завантаження 
в еврофуру 82 м³

палет, шт

  Звукоізол Гідро

Модифікації

1,8

Об'єм 
палети, м³

442 - 468

Норма завантаження в
єврофуру 82 м³ 

рулонів, шт*

* кількість рулонів на палеті іноді може змінюватися в залежності від бажання замовника за нормами завантаження.
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.
Важливо! У разі зберігання матеріалу при температурі нижче 5 ºC перед укладанням обов'язково витримати матеріал в приміщенні не менше 24 годин
при кімнатній температурі.

СЕРТИФІКАТИ
1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.
2. Сертифікат ВІБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
3. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ
• одночасно виконує функції гідро - і звукоізоляції;
• невисока вартість в порівнянні з аналогами при збереженні показників;
• швидка і проста технологія укладання;
• застосовується під цементно-піщану стяжку від 40 мм.

* Довжина полотна: 15м (+/- 10мм); ширина полотна: 1м (+/- 10мм); товщина полотна 4,5 мм (+/- 0,8 мм)
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