Trápí vás hluční sousedi?
Patentově chráněné zvukově - izolační desky WOLF představují zcela nový izolační systém pro použití
ve stavebnictví. Desky jsou vhodné jak pro izolaci podlah proti kročejovému hluku, tak i pro izolaci stěn a stropů.
V praxi se desky Wolf® využívají především při rekonstrukcích
starších bytů včetně panelových, rodinných domů, řadovek, ale
i v novostavbách, všude tam, kde je potřeba izolovat prostor
od nežádoucího hluku z rušné ulice, z technické místnosti, od
hlučných sousedů a spolubydlících.

Z našich referencí:
Panelový dům - podlaha - Praha Barrandov
Odhlučnění podlahy v panelovém domě. Systémové řešení WOLF
pro betonovou podlahu. Skladba: Vrstva měkké dřevovláknité
desky, zvukově izolační desky WOLF, plovoucí laminátová podlaha.
Panelový dům - stěna - Horšovský Týn
Odhlučnění stěny bytu v panelovém domě. Kontaktní systém
WOLF, tloušťka 38 mm, zlepšení vzduchové neprůzvučnosti
stěny až o ΔR´w = 10
Ve všech svých detailech jsou desky Wolf® vyrobeny z biologicky
odbouratelných a absolutně čistých materiálů. Ve speciálně
konstruovaném kartonu na principu překližky je integrován
pálený, křemičitý písek.
Pomocí desek Wolf® lze běžně dosáhnout zlepšení kročejového
útlumu až o 33 dB a útlumu zvuku až o 36 dB. Lze tak splnit
i náročné požadavky na zvukovou izolaci proti hluku z ulice,
železnice nebo dokonce rušného leteckého provozu. Oproti
konkurenčním materiálům dosahuje systém útlumu zvuku
zejména v nízkofrekvenčním spektru od 50 do 200 Hz.
Desky Wolf® jsou dodávány ve standardizovaném rozměru
1 250 x 625 mm, což usnadňuje transport a montáž. Plošná
hmotnost desky je 18 kg/m2. Desky lze tedy bez problémů
odvézt i v běžném osobním automobilu nebo dodávce.
Systém umožňuje jednoduchou, velmi rychlou a ekonomickou
pokládku, kterou zvládne naprosto každý. Desky Wolf®
jsou určeny především pro suchou výstavbu. Nedochází tak
k nežádoucímu zanášení vlhkosti z mokrých procesů. Díky tomu
jsou desky Wolf® po pokládce ihned pochozí, okamžitě můžete
pokládat nebo montovat další finální vrstvu. To výrazně šetří váš
čas a peníze.

Kompletní nabídku izolačních
materiálů a dalších systémů pro
stavebnictví vám rádi představíme
na veletrhu FOR ARCH PRAHA ve
dnech 17. – 21. 9. 2013 na výstavišti
PVA Letňany.

Najdete nás v expozici 1E12
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