NÁŠĽAPNÁ VRSTVA
(PARKETY, DLAŽBA...)
FÓLIA - MIRELON

ROZNÁŠACIA VRSTVA

AKUFLAT - AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

IZOLAČNÁ VRSTVA
AKUFLAT

ŽELEZOBETÓNOVÁ
STROPNÁ DOSKA

AKUFLAT 5050
VÝROBOK

AKUFLAT 5050 je dvojzložkový sypaný výrobok vytvorený zmesou gumenej a polyuretánovej
drviny / modifikácia GPU /, resp. zmesou gumenej a polypropylénovej drviny / modifikácia GPP
/. Je určený na použitie do podlahy stropnej konštrukcie ako izolácia krokového a vzduchom
vedeného hluku.

POUŽITIE

AKUFLAT 5050 je izolácia vložená medzi nosnú a roznášaciu vrstvu stropnej konštrukcie. Plní úlohu vyrovnávacej a najmä zvukovoizoláčnej vrstvy. Okrem toho významne prispieva k zvýšeniu
tepelného odporu podlahy.

VLASTNOSTI

AKUFLAT 5050 tesne kopíruje povrch nosnej konštrukcie a dokonale zakryje aj prípadné rozvody
TZB ktoré sú na nej rozložené.. Nemení akustické vlastností ani pri dlhodobom zaťažení. Má najlepší pomer útlmu hluku k hrúbke a cene. Suchým procesom umožňuje jednoduché ukladanie
na podklad. Je neškodný z hľadiska životného prostredia a je recyklovateľný.

TECHNICKÉ
ÚDAJE
AKUFLAT 5050 GPP
Zníženie hladiny krokového hluku					
ΔLw ≥ 25 dB (1)
Zníženie hladiny vzduchom vedeného hluku 			
ΔRw ≥ 5 dB (1)
Sypná hmotnosť								 290 +/- 30 kg/m3
Objemová tepelná kapacita					
0,212.106 J/m3.K
Súčiniteľ tepelnej vodivosti						
0,096 W/m.K
Tepelný odpor (pri hrúbke 50 mm)					
0,52 m2K/W
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením 			
1,0 kg/m2
Pružnosť ε podľa STN 73 0532 príloha B				
90 [%]
Stlačiteľnosť K podľa STN 73 0532 príloha B			
9%
Zrnitosť – prepad sitom 8 mm 					
min. 90 % hmotnosti
Zrnitosť – prepad sitom 2 mm 					
min. 15 % hmotnosti
Kód označenia výrobku 						
SK TP – 15/0001/GPP
(1) Platí pre podlahu na nosnej ŽB konštrukcii v zložení: 45 mm AKUFLAT 5050 GPP a 40 mm cementový poter.

AKUFLAT 5050 GPU

Zníženie hladiny krokového hluku					
ΔLw ≥ 28 dB (1)
Zníženie hladiny vzduchom vedeného hluku 			
ΔRw ≥ 5 dB (1)
Sypná hmotnosť								 300 +/- 30 kg/m3
Objemová tepelná kapacita					
0,321.106 J/m3.K
Súčiniteľ tepelnej vodivosti						
0,087 W/m.K
Tepelný odpor (pri hrúbke 50 mm)					
0,57 m2K/W
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením 			
1,0 kg/m2
Pružnosť ε podľa STN 73 0532 príloha B				
85 [%]
Stlačiteľnosť K podľa STN 73 0532 príloha B			
8%
Zrnitosť – prepad sitom 8 mm 					
min. 90 % hmotnosti
Zrnitosť – prepad sitom 2 mm 					
min. 15 % hmotnosti
Kód označenia výrobku 						
SK TP – 15/0001/GPU
(1) Platí pre podlahu na nosnej ŽB konštrukcii v zložení: 45 mm AKUFLAT 5050 GPU a 40 mm cementový poter.
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