IZOLACE PROTI HLUKU
A VIBRACÍM
Vyrobena z recyklované gumy

odolná – spolehlivá – trvanlivá

FUNKCE & VÝHODY
Tlumení hluku a vibrací
- výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích
- Snížení kročejového hluku o 16 až 26 dB
- Absorpce vibrací
- Eliminuje duté klapavé zvuky a rezonance, které vznikají pod tvrdými krytinami
- Nízká dynamická tuhost < 60 MN/m3 a optimální přirozená frekvence

FUNKCE & VÝHODY
Vlastnosti
- Tloušťka od 2 mm - rekonstrukce
- Dobrá tepelná vodivost a prostupnost tepla ( od 0,03 m2K/W)
- Použití na podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a plísním
- Odolnost vůči tlaku

FUNKCE & VÝHODY
VARIABILITA a SPECIALIZACE
-Různé druhy pro různé účely:
Damtec standard – univerzální
Damtec resistant cork – nízká hořlavost
Damtec black uni – extrémně nízké emise
Damtec estra – pod potěr
- Různé tloušťky – od 2 do 8 mm
- Různé podlahové krytiny
Laminátové podlahy
Dřevěné podlahy
PVC, linoleum
Koberce
Dlažba
- Různé využití
Bytové a rodinné domy, administrativní budovy, hotely, nemocnice, školy, školky

FUNKCE & VÝHODY
A DALŠÍ PŘÍJEMNOSTI…
- Snadná a rychlá instalace
- Může být položeno volně (pod plovoucí podlahy ) nebo celoplošným lepením
- Během dlouhé doby používání nedochází k destrukci a snížení izolačních vlastností

- Materiál je šetrný k životnímu prostředí (vyrobeno z recyklované pryže)
-Pod kobercem – příjemná chůze, delší životnost textilních podlahovin
-Reference z celého světa (Německo, Francie, Austrálie, Rakousko, Qatar, Dubai atd.
- Vyrobeno v Německu

Sousedy si
nevyberete…

OTRAVNÝ KROČEJOVÝ HLUK
Kročejový hluk vzniká na podlahách. Kroky, dupání, skotačení dětí, jezdící židle, šoupání nábytku, zvířecí tlapky – všechny tyto
běžné aktivity způsobují hluk, zejména na tvrdých podlahových krytinách. A ty se v poslední době používají velice často.
Plovoucí podlahy, lamináty, či dlažbu najdeme jak v bytových, tak komerčních interiérech.
Hluk, který na podlaze vznikne se šíří dále do sousedních místností, případně k sousedům bydlícím o patro níž. V rámci
zachování dobré pohody i přátelských sousedských vztahů je třeba tuto problematiku řešit a nejlépe ještě před položením
podlahy.
Staví se výškové budovy, spousta lidí bydlí v bytových domech a panelácích. A nejvíce si stěžují na hluk od sousedů, kteří
bydlí nad nimi. „Slyšíme každý krok, dupání dětí, vrzání židlí apod. „ Tvrdé podlahy jsou populární a praktické, ale je třeba
myslet dopředu a vyřešit problém kročejového hluku.

Pružné akustické podložky jsou
navrženy a vyrobeny tak, aby
zachytily energii, která vznikne chůzí
na podlaze a zabránily jejímu šíření
do podkladových vrstev a konstrukce
budovy. Tím se hluk nepřenáší do
sousedních místností. Podobně jako
koberce, podložky výborně tlumí
vysoké frekvence.

AKUSTICKÉ PODLOŽKY pod podlahovou krytinou
DAMTEC® standard
Směs korkových a pryžových granulí
Tloušťka od 2 do 6 mm
Univerzální akustická podložka pod různé podlahové krytiny:
• Dřevěné parkety
• Laminátové podlahy
• Koberce
• Dlažba
• PVC / linoleum (pouze se separační vrstvou, která zabrání reakci gumy s
krytinou)
Útlum kročejového hluku
18 – 20 dB pod
laminátovými a dřevěnými
podlahami
Tepelná prostupnost 0,06
m2 K/W (pro 5 mm)

AKUSTICKÉ PODLOŽKY pod podlahové krytiny
DAMTEC® black uni
Korkové a PU granule
Tloušťka od 2 – 5 mm
Schváleno německým institutem pro stavební materiály DIBt
Univerzální akustická podložka pod různé podlahové krytiny:
• Dřevěné parkety
• Laminátové podlahy
• Koberce
• Dlažba
• PVC / linoleum

Útlum kročejového hluku
16 – 25 dB

Tepelná prostupnost 0,04 m2K/W

AKUSTICKÉ PODLOŽKY pod podlahové krytiny
DAMTEC ESTRA
- Podklad pod potěr
-

Pryžový granulát s PU elastomerem
Tloušťka od 4 do 8 mm
Tepelná prostupnost 0,05 m2K/W pro 6 mm
Dynamická tuhost 4 mm < 90 MN/m3
6 mm < 70 MN/m3
8 mm < 60 MN/m3
Kročejový útlum 19 – 21 dB pod potěr
Prostupnost tepla 0,05 m2K/W pro 6 mm

Dlažba

Lepidlo
Potěr

PU fólie
Damtec estra

Doporučení výrobci lepidel pro lepení podložek Damtec
DAMTEC lze lepit lepidly od níže uvedených výrobců. Vždy se ujistěte, že zvolené lepidlo je
kompatibilní s podložkou a finální podlahovou krytinou.

Výrobci lepidel, kteří nabízejí Damtec jako systém.
Mapei

•
•

Uzin
Kerakoll

•
•

Bostik
Schönox

•
•

Ardex
Henkel

REFERENCE

Albertinum Drážďany - Damtec standard 3 mm
T-Mobile Headquarter Bonn
Damtec estra 4 mm

Grand Hyatt Hotel Qatar
Damtec estra 4 mm

Hotel Hilton Merlbourne - Damtec standard 2 mm
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