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Počet obalov sa môže líšiť. Neručíme za tlačové chyby, technické údaje a preklady. 

Ilustrácie sú čiatočne doplnené príslušenstvom, ktoré nie je súčasťou. Obrázky majú ilustračný charakter.

Tento katalóg je výhradným vlastníctvom Roth Blaas srl a nesmie byť kopírovaný, reprodukovaný alebo zverejnený a to ani výňatky bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Každé porušenie je stíhané v súlade so zákonom.

Uvedené hodnoty musia byť overené hlavným projektantom. 

Všetky práva sú vydradené.
Copyright © 2016 by rothoblaas 
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Rothoblaas je nadnárodná talianska spoločnosť z alpského 
regiónu a lídrom vo vývoji a poskytovaní riešení s vysokým 
technologickým obsahom v drevo-stavebnom odvetví.
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KTO SME
So špecializáciou na trh s drevom a kompletným stolárskym sortimentom 
produktov a riešení, sme ideálnym partnerom pre tých, ktorí navrhujú a 
vyrábajú z dreva.

FIXOVANIE

PRÍSTROJE A STROJE

Vzduchotesnosť a

HYDROIZOLÁCIA

REDUKCIA HLUKU

PROTIPÁDOVÝ SYSTÉM
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Rotho Blaas

SME NA DOSAH VŠADE
Vďaka medzinárodným skúsenostiam získaných v podnikaní počas 25 
rokov a sieti pobočiek nachádzajúcich sa na výhodnom mieste, môžeme 
zabezpečiť kvalitné služby, kde bezpečnosť výrobkov a včasnosť dodania 
sú vždy na prvom mieste.

Taliansko - Cortaccia (Bolzano)
Francúzsko - Rakúsko - Španielsko - Rusko - Lotyšsko - Argentína - Brazília

Kolumbia - Ekvádor - Čile - Austrália - Kanada

Miláno Betnátky

Mníchov

Švajčiarsko Rakúsko
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VÝSKUM
Stavebné potreby trhu

VÝVOJ
Štúdium nových riešení

TEST
Experimentálne testy

KONTROLA
Kontrola kvality

UVEDENIE
Uvedenie na trh

CERTIFIKÁCIA
Overené audity kvalifikovanými osobami

OD NÁPADU NA TRH
“U nás všetko súvisiace s produktom vnímame ako celok. Staráme sa o 
celý proces od myšlienky, cez vývoj až po uvedenie na trh”

Robert Blaas
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

Keď subjekt začne vibrovať, častice prichádzajúce do styku s ním sa 
začínajú vychyľovať, čím uvedú do pohybu aj tie susedné a tým generujú 
vibrovanie v strede, ktoré sa šíri do okolitého prostredia. Takýto spôsob 
vibrácií môže generovať zvukové vlny, ktoré sa šíria určitou rýchlosťou 
a intenzitou plynom, kvapalinou alebo pevnými látkami , v závislosti od 
fyzikálnych vlastností média.

Zvuková vlna je opísaná týmito faktormi:

Rýchlosť c : je vyjadrená v m/s, záleží od fyzikálnych vlastností subjektu, v ktorom má vlnové šírenie konštatné;
Frekvencia f : je meraná v Hertzoch (Hz), určuje počet úplných kmitov na strane zdroja zvuku;
Perióda T : je vyjadrená v sekundách (s), je prevrátenou hodnotou frekvencie a popisuje dobu úplneho kmitu;
Vlnová dĺžka λ : je meraná v metroch (m), určuje dráhu zvukovej vlny počas jednej periódy;
Amplitúda A : je vyjadrená v metroch (m), udáva maximálny rozsah vibrovania

Meranie zvuku znamená meranie zmeny akustického tlaku; táto hodnota je sila pôsobiaca na jednotku plochy a merná 
jednotka, ktorou je vyjadrená, je Pascal (Pa).
Frekvencia, vlnová dĺžka a rýchlosť sú vyjadrené matematickými rovnicami: λ=c/f=cT [m]

AKUSTICKÉ VELIČINY A VNÍMANIE

ABECEDA AKUSTIKY

P

T

A

λ

λ

Obrázok 1.1
Vibrácie z výklopnej lopatky na jednom konci

Tabuľka 1.1
Rýchlosť zvuku v niektorých prostrediach tekutín a
pevných látok

frekvencia frekvencia
amplitúda zvuku aplmitúda zvuku
najhlbší zvuk najvyšší zvuk

vlnová dĺžkafrekvencia

prostredie rýchlosť zvuku [m/s]

suchý vzduch (15°) 341
voda 1460
tehla 3650
sklo 5000
korok 500
kaučuk 30+70

ZVUKOVÉ VLNY A AKUSTIKA
Akustika v kocke
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

Každé zvýšenie o 10 dB je desať - 
násobným nárastom. Napríklad pri 
zvuku 30 dB je desaťkrát viac energie
než pri 20 dB a až stokrát viac energie 
v porovnaní so zvukom 10 dB

Vzhľadom k tomu, že decibel sle-
duje logaritmickú stupnicu, môžno 
povedať, že zvýšenie o 3 dB zodpo-
vedá zdvojnásobeniu zvukovej 
energie

asi
1.000 krát
silnejšie

Decibel je logaritmická jednotka, 
ktorá sa používa na meranie hladiny 
hluku. Šírenie zvukovej vlny spôsobí 
miestne rozdiely atmosférického tla-
ku zistiteľné ľudským uchom. Rozsah 
citlivosti ľudského ucha na kolísa-
nie tlaku je veľmi veľký, takže jeho 
hodnota je vyjadrená vzhľadom na 
referenčné obdobie v logaritmickom 
meradle. Z tohto dôvodu došlo k 
vymedzeniu pojmu decibel

3 dB

Všeobecne sa považuje hodnota 
65 dB (A) počas celej nočnej doby 
(22:00 do 06:00 h) ako limit pre obla-
sti intenzívnej ľudskej činnosti. Tieto 
hodnoty sú doporučené WHO (Sve-
tovou zdravotníckou organizáciou), 
preto vystavenie obyvateľstva hluku
nemá prekročiť tento prah.

dB

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

140130 dB
prúdové lietadlo
50m po štarte

120 dB
ambulantná siréna,
klaksón do 1 m

110 dB
diskotéka,
rokový koncert

95-100 dB
prejazd vlaku

85-90 dB
silná premávka
do 15m

60-70 dB
vysávanie do 3 m
hlučná miestnosť

50 dB
mestké
bydlisko

35-40 dB 
ventilátor

25-30 dB
nočné prostredie,
knižnica

10-15 dB
šušťanie lístia,
šepot

BOLESŤ
POŠKODENIE ZDRAVIA

INTENZÍVNE
OBŤAŽOVANIE A
BOLESŤ

SILNÉ OBŤAŽOVANIE

OBŤAŽOVANIE

MIERNE RUŠENIE
OBŤAŽOVANIE

MOŽNOSŤ
KONCENTRÁCIE

POKOJ, TICHO

PRAH POČUTEĽNOSTI

ZDROJ
HLUKU

ĽUDSKÉ
VNÍMANIE

Čo je to decibel (dB)

Logaritmická stupnica

Spánok a hluk

ventilátor
40 dB

komár
(blízko ucha)

10 dB

VNÍMANIE HLUKU

+
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

AKUSTIKA A BÝVANIE

Komfort akustiky vyplýva z podmienok, v ktorých vlastná činnosť objektu nie 
je rušená prítomnosťou iných zvukov a nebude trpieť určitou stratou sluchu. 
V skutočnosti, vystavenie sa hluku spôsobuje psychické poruchy a bráni 
vykonávaniu bežných činností človeka, znižuje jeho výkonnosť a schopnosť 
sústrediť sa.

Najmä v stavebníctve je zvuk rozdelený do dvoch kategórií v závislosti od 
spôsobu prenosu:

Drevené konštrukcie, ako všetky ľahké konštrukcie, nemajú vysoký akustický 
výkon v nízkych a stredných frekvenciách, najmä pokiaľ ide o zvuky nárazu 
a prenosu vibrácií zo štrukturálnych častí prvkov,ktoré tvoria ich vlastnú 
štruktúru.

Za týmto účelom musíme myslieť na zastavenie šírenia vĺn, aby sme dosiahli 
zníženie prenosu hluku pomocou pružných výrobkov používaných v súlade 
s princípom odpruženia.

Odpruženie:  Stavebná metóda alebo technika, ktorou oddelíme elementy 
tak, že zabránime prenosu vĺn a tým aj hluku.

Pružné produkty: elastické separačné vrstvy medzi tuhými prvkami, ktorých 
hlavnou vlastnosťou je nedovoliť prenos vibrácii v konštrukcii budovy 
(napríklad otrasov alebo kročajového hluku) na vlastné priečky.

Pracovať na tejto úrovni štruktúry znamená, byť schopný riešiť problém v 
zárodku, čo umožňuje väčšiu flexibilitu a toleranciu vo fázach spracovania a 
upravovania ďalších vrstiev, ako je tepelná a akustická izolácia alebo obklady 
a povrchové úpravy rôzneho druhu.

KOMFORTNÁ AKUSTIKA

KOMFORT BÝVANIA

Štrukturálny hluk: zvuk preniká naprieč štruktúrou 
stavby prenášajúc vibrácie aj na nepriamo susediace 
miesta 

Vzdušný hluk: vzduch je prostriedok, ktorý prenáša 
zvukovú energiu

Kým akustika je veda, ktorá sa zaoberá zvukom ako celkom, priestorová akustika sa zaoberá správaním sa zvukových vĺn v 
ohraničenom priestore, ktorý je napríklad reprezentovaný vnútrom budovy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje 
pojem pohody ako “Stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie len ako neprítomnosť choroby alebo poruchy”.
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XYLOFON 16

CORK 24

ALADIN STRIPE 28

TRACK 32

TITAN SILENT 34

SILENT UNDERFLOOR 40

TIE-BEAM STRIPE 42

GIPS BAND 44

SILENT EDGE 46

SILENT FLOOR 50

SILENT WALL 52

ROOF METAL 54

HERMETIC FOAM 58

FRAME BAND 60

KOMPRI BAND 62

ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY

PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY

DOPLNKY

RIEŠENIA PRE REDUKCIU
HLUKU

1

2

3
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0,50,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

POUŽITEĽNÝ TLAK [N/mm2]ÚČINNOSŤ REDUKCIE HLUKU

Xylofon 35

Xylofon 50

Xylofon 70

Xylofon 80

Xylofon 90

Cork Soft

Cork Hard

Aladin Stripe Soft

Aladin Stripe Extra Soft

INDEX POUŽITÝCH ZVUKOVO IZOLAČNÝCH PROFILOV
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6 mm

ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

 
 

Pružný profil s vysokým výkonom pre zvukovú izoláciu 
Polyuretánová zmes

XYLOFON

CERTIFIKÁT
Testované priemyselným výskumným centrom 

Bolonskej univerzity v súlade s normou EN ISO 10848

6 MM
Tenkosť 5 verzií podporuje širokú škálu zaťaženia

(viac ako 400 kN / m) bez ovplyvnenia
voľby dizajnu

VÝKON
Pružná stabilná zmes, významným spôsobom

znižuje prenos hluku vzduchom a
konštrukciou (od 5 dB na viac ako 15 dB)

BEZPEČNOSŤ
Monolitická štruktúra peny poskytuje

stabilitu, hydroizoláciu a zamedzuje
prehýbanie v priebehu času 

OBLASŤ POUŽITIA
Mechanické odpruženie spojov
drevo-drevo, drevo-betón
a drevo-oceľ

Xlam (CLT panely)
rámová konštrukcia 
(platform frame)
konštrukcie LVL
Blockhaus
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

PROJEKTOVANIE
Môžu byť použité v mnohých prípadoch 
na oddelenie akusticky najkritickejších 
konštrukčných spojov (výťahových šácht 
a zmiešaných konštrukcií). Hrúbka 6 mm 
uľahčujenávrh architektonických detailov 

REDUKCIA HLUKU
Testované a certifikované pre použitie
ako vrstvy odpruženia a mechanického
prerušenia medzi stavebnými materiálmi. 
Významne znižuje prenos hluku 
vzduchom a štruktúrou   

ŽIVOTNOSŤ
Profily sú ľahko opracovateľné a
inštalovateľné s bežným stavebným
náradím; ich spoľahlivosť počas doby
použítia je zaručená homogenitou
polyuretánu a stabilitou
nepremokavého materiálu
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL A ŽIVOTNOSŤ

KÓD verzia dĺžka šírka (L) hrúbka (S) ks/bal

D82411     35 3,66 m 100 mm 6 mm 1

D82412     50 3,66 m 100 mm 6 mm 1

D82413     70 3,66 m 100 mm 6 mm 1

D82414     80 3,66 m 100 mm 6 mm 1

D82415     90 3,66 m 120 mm 6 mm 1

Polyuretánová zmes od 35 do 90 Shore.
Produkt bez VOC alebo škodlivých látok.
Chemicky veľmi stabilná a nedeformuje sa ani plynutím času.

Kompletná správa o mechanicko-akustických vlastnostiach materiálov je k dispozícii na technickom oddelení Rothoblaas

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA D82411
D82421

D82412
D82422

D82413
D82423

D82414
D82424

D82415
D82425

Tvrdosť  shore     35     50     70     80     90

Statické trvalé zaťaženie (10%)  N/mm2 0,176 0,304 0,940 1,710 3,600

Dynamická tuhosť s '*** UNI 29052  MN/m3 1262 1455 1822 2157 >2200

Tečenie* EN 1606 % <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Deformácia pod tlakom DVR ** ISO 1856 % 1,5 0,5 0,3 0,9 3,7

Modul dynamickej pružnosti E ', 10 Hz ISO 4664 MPa 2,16 3,53 10,1 19 43

(DMA) Modul dynamickej pružnosti v strihu G', 10 Hz ISO 4664 MPa 1,13 1,18 3,24 6,5 16,7

(DMA) Tlmiaci faktor Tan δ ISO 4664  0,177 0,132 0,101 0,134 0,230

Maximálna prevádzková teplota (TGA)  °C 200 > 200 > 200 > 200 > 200

Reakcia na oheň EN 135011 classe E E E E E

KÓDY A ROZMERY

XYLOFON

L
S

* extrapolované údaje po 30 dňoch pozorovania
** merania na materiáloch menovitej hrúbky 30 mm
*** s ‚= s‘ (t) sa nevypočítava vzdušnou podporou, pretože výrobok je úplné nepriepustný pre vzduch (extrémne vysoké hodnoty merného odporu k prietoku)

KÓD verzia dĺžka šírka (L) hrúbka (S) ks/bal

D82421     35 3,66 m 1000 mm 6 mm 1

D82422     50 3,66 m 1000 mm 6 mm 1

D82423     70 3,66 m 1000 mm 6 mm 1

D82424     80 3,66 m 1000 mm 6 mm 1

D82425     90 3,66 m 1000 mm 6 mm 1

XYLOFON MEGA

18 XYLOFON



ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TABUĽKA POUŽITIA

OBLASŤ POUŽITIA

NÁVOD NA POUŽITIE

KÓD ks/bal.

REZAČKA 1

KÓD verzia ks/bal.

HH735347 6 - 10 1

KÓD verzia ks/bal.

HH735322 8 - 14 1

KÓD ks/bal.

HH3482 1

Pružná vrstva odpruženia pre spoje medzi konštrukčnými prvkami.

Pre kompletný prehľad o dostupných zariadeniach pozrite katalóg „Zariadenie pre drevostavby“

VHODNÉ LINEÁRNE ZAŤAŽENIE KN/M VHODNÝ TLAK N/MM2 POKLES MM

KÓD
ŠÍRKA

PRÚŽKU [mm]
VERZIA da a da a min max

D82411 100     35 1,8 17,6 0,018 0,176 0,06 0,60

D82412 100     50 3,0 30,4 0,030 0,304 0,06 0,60

D82413 100     70 9,2 92,0 0,092 0,920 0,06 0,60

D82414 100     80 17,1 171,0 0,171 1,710 0,06 0,60

D82415 120     90 43,2 432,0 0,360 3,600 0,06 0,60

Pre viac informácií o používaní a výpočtoch pozri str. 31

Xlam BlockhausTelaio 

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

PRE PROFESIONÁLNE REZANIE NA SPONY K
REZAČKA 3482 ZOŠÍVAČKA

KLADIVOVÁKLADIVOVÁ
ZOŠÍVAČKAZOŠÍVAČKA

1) Položte profil na hornú
     časť steny

2) Pomocou spony mechanicky
    upevnite každých 40/60 cm

3) Položte vodorovný panel podlahy
    a opakujte operácie od bodu 1

19XYLOFON



ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

EXPERIMENTÁLNE ANALÝZY

Ako sme už uviedli v úvode katalógu, 
drevo má tendenciu vykazovať pri 
nízkych frekvenciách zvuku problémy 
izolácie, ide najmä o kročajový hluk a 
prenos štrukturálnych vibrácií do prvkov 
konštrukcie. Okrem toho, tento prenos 
je vždy ovplyvnený tým, aký počet a 
druh upevňovacích systémov je použitý 
vzhľadom na statické požiadavky 
budovy. V tomto scenári sa Rothoblaas 
rozhodol spolu s Bolonskou Univerzitou, 
pristúpiť k štúdii tohto problému. Táto 
práca navrhuje charakterizovať akustické 
vlastnosti monolitickej štruktúry dreva 
skúmaním bočných prenosov rôznych 
spojovacích systémov pre CLT panely

Cieľom štúdie je určiť mieru zníženia vibrácií Kij a úrovne diferenciálu normalizovaných vibrácií Dv,ij,n z jednotlivých spojov 
v rôznych konfiguráciách pripojenia. Hodnoty sú hodnotené podľa normy ISO 10848, meraním prenášaného rozdielu 
množstva energie medzi danými CLT panelmi sériou opakovaného mechanického namáhania. Boli preskúmané rôzne 
konfigurácie: bol vyhodnotený a hľadaný vplyv rôznych rozmerov kotevných platní a konštrukčných skrutiek, okrem kroku 
spojovacích systémov, vrátane spôsobu klincovania i skrutkovania.

Spojovací systém s uholníkom v strihu TITAN SILENT a zvukovo izolačná páska
ALADIN STRIPE.

Nastavenie testu merania prenosu vo vertikálnom spoji X .

na horizontálny prenos s rôznymi systémami spojov panelov CLT

20 XYLOFON



ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

Štandardné spájanie steny je navrhnuté ako účinný nástroj, ktorý 
pomáha projektantom predvídať požadovanú izoláciu zvuku. 
Dostupnosť týchto dát umožňuje kompletný opis konštrukčných 
spojov podľa spôsobu predpokladaného v norme EN 12354-1 a 
nakoniec poskytuje výkonný nástroj pre stavebných inžinierov a 
architektov s cieľom posúdiť, aké riešenie nakoniec použiť, aby sa 
dosiahlo požadované zníženie hluku. Zmyslom je prispieť k definícii 
výpočtového modelu a poskytovať údaje, čo predpovedá akustické 
vlastnosti CLT konštrukcií s ich vzájomným prepojením.

Príklad použitia európskej normy EN 12354-1: Akustika v 
budove. Hodnotenie akustických vlastností b puoddoľva 
vlastnoís t stavebných výrobkov - Izolácia proti hluku vo
vzduchu medzi prostrediami.

R’, patričnú hodnotu nepriezvučnosti prítomných štruktúr možno 
odvodiť z nasledujúcej rovnice:

Kde RDd, RFf, RDf, a RFd sú hodnoty sily
nepriezvučnosti pre prenos prestupujúci
priamou dráhou (Dd) a bočnými
dráhami (Ff, Df e Fd).

Na účely výpočtu je potrebné určiť R pre jednotlivé prenosové dráhy prítomného štrukturálneho hluku, a to prostredníctvom 
nasledujúceho vzťahu:

Dd

K12 K12 K12

K24 K24K13 K13K24 K13

1 1 1

2 2 24 4 4

3 3 3

Fd

Dfzdroj Ff

1   K12

2   K13

3   K24

1   K12

2   K13

3   K24

1   K12

2   K13

3   K24

Vyhodnotenie bočného prenosu pre drevené konštrukcie. Autori: Rothoblaas a Bolonská univerzita

Rw,ij je ukazovateľ ohodnotenia sily
nepriezvučnosti charakterizujúci dráhu ij

(vzorec 23.A)

(vzorec 23.B)
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

DETAIL 5 | T-L_3/9/10_A

DETAIL 2 | T_2/3/9/10_P1

DETAIL 4 | T-L_5/6_S

DETAIL 1 | T-L_3/9/10_B

DETAIL 3 | T-L_2/3/9_A

Silent Edge

Silent Edge

Silent Edge

1

1

1

1

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Silent Wall

Silent Wall

Silent Wall

Xylofon

Xylofon

Xylofon

Xylofon

Silent Edge Silent Underfloor
Silent Wall

PRÍKLADY UKAZOVATEĽA ZNÍŽENIA VIBRÁCIE Kij
PODĽA EN 12354

Nižšie prinášame niektoré konštrukčné riešenia, 
v ktorých sa vkladá pružný profil XYLOFON. 
V konečnej tabuľke sa uvádzajú ukazovatele 
redukcie vibrácií Kij pomocou použitia 
XYLOFON. Tieto hodnoty sa vzťahujú k štruktúre 
bez ďalších náterov alebo ďalších vrstiev.
Aby sme porozumeli náras tup osledných ΔR 
(pozri vzorec 23.B str. 21) , je nutné odvolať sa 
na správu z experimentálnej skúšky dodanej 
výrobcom alebo vychádzať z formulácií 
obsiahnutých v európskej norme EN 12354 - 
príloha D.
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

UKAZOVATEĽ ZNÍŽENIA VIBRÁCIÍ

BEZ XYLOFONU SO XYLOFON OMSH35

K24 (dB) K12 (dB) K24 (dB) K12 (dB) K13 (dB) Dv13n (dB)

DETAIL 1 12,2 6,6 22,2 11,6 - 35,7

DETAIL 2 9,5 6,0 19,5 11,0  35,7

DETAIL 3 12,2 6,6 22,2 11,6  

DETAIL 4  6,6  11,6  35,7

DETAIL 5 16,4 9,6 26,4 14,6 1,0 

DETAIL 6 12,8 9,0 22,8 14,0 0,0 

DETAIL 7 12,8 6,6 22,8 14,0 0,0 

DETAIL 8 9,1 6,0 19,1 11,0  35,7

DETAIL 9  6,0  11,0  35,7
Kij pre hodnoty od 125 Hz do
2000Hz Kij približne ±2 dB
70≤m'1=m'3≤100 kg/m2

40≤m'2=m'4≤60 kg/m2

DETAIL 7 | X-L_3/9/10_A

1

2

3

4

Xylofon

Silent Underfloor

Silent Edge

DETAIL 6 | X-X_3/9/10_B

DETAIL 8 | X-X_3/9/10_B DETAIL 9 | X-T_5/6_S

Xylofon

Silent Underfloor

Silent Edge

Gips Band

1

4

3

2

Silent Edge

Silent Underfloor

Xylofon

Gips Band

1

4

3

2

Xylofon

1

3

2

1

2

4

3

POZNÁMKA: pozri kompletnú knižnicu konštrukčných detailov na www.rothoblaas.com
Na technickom oddelení je k dispozícii kompletná knižnica Kij realizovaná pre všetky spojovacie systémy Rothoblaas
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Ekologický panel pre zvukovú izoláciu 
Kompaktná doska z prírodného korku

CORK

BIOSTAVBA
K dispozícii v dvoch verziách: SOFT ako podklad
pre stropy, tvrdý ako podpera pre steny. Ideálne

pre ekologicky udržateľné výstavby

CERTIFIKÁT
Kompaktná doska z prírodného korku testovaná

Priemyselným výskumným centrom Bolonskej
univerzity v súlade s normou EN ISO 10848

EKOLÓGIA
Panel z prírodného korku bez VOC;

kompaktný a vodotesný prvok, môže byť
tiež použitý na betón a murivo

BALENIE
Predávaný v paneloch 50 x 100 cm, ľahko

tvarovateľných pásoch; použiteľný ako profil
na stenu strop

OBLASŤ POUŽITIA
Mechanické odpruženie v spoji
drevo-drevo, drevo-betón,
drevo-oceľ

Xlam (Cross panely)
rámová konštrukcia 
(platform frame)
konštrukcie LVL
Blockhaus

ECO
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

PROSTREDIE
Korok a drevo sú prirodzenou voľbou
pre zvukovú izoláciu pasívnych
domov. Korok chráni drevo: dokonalá
kombinácia ekologických materiálov
pre vynikajúce pohodlie

UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA
Významne znižuje prenos hluku
vzduchom a štruktúrou.
Prirodzený korok bez VOC je ideálny
pre konštrukcie, ktoré vyžadujú
minimalizáciu dopadu na životné
prostredie v priebehu výstavby

POHODA BÝVANIA
Pevnosť korkovej dosky je taká,
že ju robí úplne vodotesnou, takže
môže byť použitá ako na betóne a
murive pre ochranu proti kapilárnej
vlhkosti, tak i v prasklinách
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

MATERIÁL A TRVÁCNOSŤ

OBLASŤ POUŽITIA

korková doska odolná voči vlhkosti a starnutiu a to aj pri zaťažení.
CORK SOFT: verzia s  nižšou hustotou a väčším rozmerom granúl.
CORK HARD: verzia s  vysokou hustotou a menším rozmerom granúl.

Deliaca pružná vrstva pre spoje medzi konštrukčnými prvkami. Xlam BlockhausTelaio 

KÓDY A ROZMERY

CORK

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI NORMA JEDNOTKA MERANIA D82511 D82512

Verzia SOFT HARD

Merná hmotnosť / hustota  kg/m3 ca. 410 ca. 850

Statické trvalé zaťaženie  N/mm2 0,2 1,0

Prípustné zaťaženie UNI 29052 N/mm2 0,75 6,5

Dynamická tuhosť s '**   MN/m3 246 1211

Maximálna teplota použitia  °C > 100 > 100

Tepelná vodivosť EN 135011 W/mK 0,091 0,091

Reakcia na oheň EN 135011 trieda E E

L

S

KÓD verzia dĺžka šírka (L) hrúbka (S) ks/bal.

D82511 SOFT 1 m 50 cm 5 mm 1

D82512 HARD 1 m 50 cm 5 mm 1

TABUĽKA POUŽITIA

VHODNÉ LINEÁRNE ZAŤAŽENIE* [kN/m] VHODNÝ TLAK [N/mm2] POKLES [mm]

KÓD ŠÍRKA 
PÁSU [mm] TYP od do od do min max

D82511 100* SOFT 20 75 0,20 0,75 0,25 1

D82512 100* HARD 75 300 0,75 3,00 0,25 1

* Výrobok je dodávaný vo forme dosiek. Najčastejšie sú v štandardnej šírke 100 mm. Pri rôznych šírkach sa môžu odvodiť rôzne údaje počnúc „Vhodnosťou tlaku“
* Pre viac informácií o používaní a výpočte pozri str. 31

** s ‚= s‘ (t) sa nevypočítava vzdušnou podporou, pretože výrobok je úplné nepriepustný pre vzduch (extrémne vysoké hodnoty merného odporu k prietoku)

Kompletná správa o mechanicko-akustických vlastnostiach materiálov je k dispozícii na technickom oddelení Rothoblaas
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

DOPLNKOVÉ VÝROBKY

PRÍKLAD PRE VÝPOČET NORMOVANEJ ÚROVNE KROČAJOVOSTI PRE ĽAHKÉ DREVENÉ STROPY

 1I Hodnoty možno nájsť v rôznych databázach alebo správach zo skúšok poskytnutých od výrobcov a / alebo konštuktérov. Všetky výpočty sa vykonávajú napríklad
pri frekvencii 500 Hz. Výpočet sa vykonáva pre všetky frekvencie v tretinovo osminovom pásme od 100 do 3150 Hz v súlade s normou EN 12354-2.

Ľahký drevený strop ,v ktorom je relevantný samotný bočný prenos medzi stropom a ľahkými drevenými stenami z
podkladovej prijímacej miestnosti.

• plávajúci systém na sucho
• vrstva z OSB (18 mm)
• trámy 45 x 220 mm so vzdialenosťou 40 cm od seba
• medzera vyplnená s 10 mm minerálnej vlny
• dvojitý sadrokartón (13 + 13 mm) upevnený na kovovú konštrukciu

• sadrokartónové dosky (13 mm)
• vrstva z OSB (16 mm)
• rámová konštrukcia (45 x 95 mm) so vzdialenosťou stĺpikov 60 cm
• medzera naplnená 10 cm minerálnou vlnou
• povrch stropu 20m2 (S)
• dĺžka spojov 4 m

∆Li (500Hz) podhľad = 25,2 dB 
R (500Hz) stena = 28,9 dB

Ln (500Hz) = 97,0 dB     R (500 Hz) strop = 22 dB 
∆Li (500Hz) plávajúci poter = 19,0 dB

Dvijn strop stena = 18,0 dB

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STENY A STROPU

VÝPOČTY

KOMPOZITNÉ DREVENÉ STROPY SVRSTVENÉ BOČNÉ STENY

con Dv,n strop stena = 18+3,3 log f⁄fk =18+3,3 log 500⁄500 = 18 dB con fk = 500 Hz

LnDd = 97 – 19 – 25,2 = 52,8 dB

Pozri str. 19 (doplnkové výrobkyXYLOFON)
Pre kompletný prehľad o dostupných zariadeniach pozri katalóg „Zariadenia pre drevostavby“

NÁVOD NA POUŽITIE

1) Narežte panel na požadovanú šírku a
umiestnite na hornú časť steny. Pre steny
od 100 mm, narežte panel na 5 rovnakých
dielov

2) Mechanicky upevnite pomocou spony
každých 40/60 cm a umiestnite k stropu.
Opakujte operácie od bodu 1

3) V prípade použitia ako podložky
pre podlahu umiestnite susediace
panely a pásky zo sortimentu
akrylových pások Rothoblaas
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

ALADIN STRIPE

PRATKTICKÉ
Prerezaný pre získanie 4 rôznych šírok s
dvomi samostatnými verziami

TESTOVANÉ
Zníženie kročajového hluku
experimentálne overeného a
schváleného Certifikačným ústavom
Holzforschung Rakúsko

VÝKON
Absorbcia až 4 dB podľa EN ISO 140-7, a to

vďaka inovatívnemu zloženiu látky; zmenšená
použitá hrúbka (medzi 3 a 5 mm)

Pružný profil pre zvukovú izoláciu
EPDM extrudovaný a expanzný

kód verzia šírka
[mm]

šírka 
[m]

hrúbka
[mm] ks/ 

D82113 soft 95 50 5 1
D82123 extra soft 115 50 7 1

CERTIFIKÁT
Testované Priemyselným výskumným
centrom Bolonskej univerzity v súlade

s normou EN ISO 10848

28 ALADIN STRIPE



1

1

2

34

5

ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

GEOMETRIA A APLIKÁCIA

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD NA POUŽITIE

115

7

95

5

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA
VERZIA

Soft Extra Soft

Zloženie - - EPDM extrudovaný EPDM expanzný

Merná hmotnosť ASTM D 297 g/cm3
1,1 ± 0,02 0,50 ± 0,06

Tvrdosť EN ISO 868 shore 50 ± 5 -

Dynamická tuhosť s '(hermetický stav) ** UNI 29052  MN/m3 221 76

Dynamická tuhosť s '(nehermetický stav) ** UNI 29052  MN/m3 115 23

Odolnosť proti pretrhnutiu EN ISO 37 Mpa ≥ 9 -

Predĺženie pri pretrhnutí EN ISO 37 % ≥ 500 -

Tlaková deformácia

EN ISO 815 22h – 23 °C - ≤ 25%

EN ISO 815 22h – 40 °C - ≤ 35%

EN ISO 815 22h – 70 °C - -

EN ISO 815 22h  100 °C ≥ 50 

Maximálna teplota použitia - °C > 100 > 100

Vhodné pre pokládku medzi dreva a drevo na vytvorenie fyzikálno-mechanickej separácie medzi dvoma prvkami, čím sa zabráni 
prenosu vibrácií spôsobených chôdzou. K zvýšeniu kapacity absorbovania vibrácií je vhodné položiť profil aj nad a aj pod drevenú 
podlahu. Pre správne použitie pozri návod k pokládke XYLOFON na str.19.

*Výsledky zaručené bez použitia držiakov a / alebo upevňovacích systémov medzi stenou a stropom. Platí pre geometriu a príslušné balíky nastavenej skúšky
opísanej na str. 30. Pre viac informácií o používaní a výpočte pozri str. 31

1   ALADIN STRIPE 
2   SILENT EDGE
3   SILENT UNDERFLOOR
4   SILENT WALL

5   GIPS BAND

** s‘ = s‘ (t) nezapočítava sa vzdušná podpora, pretože výrobok je úplne nepriepustný pre vzduch (extrémne vysoké hodnoty merného odporu k prietoku)

TABUĽKA POUŽITIA
VHODNÁ LINEÁRNA

ZÁŤAŽ [kN/m]
VHODNÝ

TLAK [N/mm2]
POKLES [mm]

AKUSTICKÝ
POKLES L’nt,w [dB] *

KÓD ŠÍRKA 
PÁSU [mm] TYP od do od do min max

D82113 47,5 soft - diviso 9 15 0,189 0,316 0,5 1,5 ≤ 3

D82113 95 soft 18 30 0,189 0,316 0,5 1,5 ≤ 3

D82123 57,5 extra soft - diviso 2 9 0,035 0,157 0,7 2,0 ≤ 4

D82123 115 extra soft 4 18 0,035 0,157 0,7 2,0 ≤ 4

SOFT

EXTRA SOFT

Kompletná správa o mechanicko-akustických vlastnostiach materiálov je k dispozícii na technickom oddelení Rothoblaas
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

VYSIELACIA VMIESTNOSŤ

PRIJÍMACIA MIESTNOSŤ

Rothoblaas v spolupráci s rakúskym Holzforschung viedol výskum, vývoj a test, čo nakoniec viedlo k zlepšeniu zvukovo izolačného 
výkonu akustického pásu ALADIN STRIPE .

POPIS AKUSTICKEJ SKÚŠKY
Akustické testy boli vykonané na drevenom dvojposchodovom dome. Rozmery pôdorysu stavebného objektu v rámci testu sú 5,12 
x 7 x 5,2 m.

PREVÁDZKOVANIE AKUSTICKÉHO TESTU
Na vrchnom podlaží merania zabezpečuje vysielacia miestnosť, zatiaľ čo na dolnom poschodí je príjmacia miestnosť. Meranie bolo 
vykonané v troch rôznych podmienkach zaťaženia, ktoré umožnili odhaliť nasledujúci parameter: vplyv normalizovanej hladiny 
hluku vzhľadom na dobu dozvuku [Lnt] podľa normy EN ISO 140-7.livello di rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo 
di riverberazione [Lnt] secondo la norma  EN ISO 140-7.

POPIS TYP MATERIÁLU HRÚBKA - MNOŽSTVO

Podkladová vrstva Podklad z CLT 70 mm

Akustická izolácia
Minerálna vlna 30 mm

Štrkové ložisko 4-8 mm 80 mm - 1600 kg/m3

Strop Xlam 5-layer 146 mm

Podklad podhľadu Pevná drevená doska 150 mm (base 50 mm)

Akustická izolácia Minerálna vlna 120 mm

Podhľad Sadrokartón 2 x 12,5 mm

STAVEBNÁ SCHÉMA

VÝSLEDKY AKUSTICKÝCH TESTOV  ZVÝŠENÁ ÚČINNOSŤ
Konštrukčný prvok podlaha - strop - podhľad sám o sebe poskytuje diskrétny 
výkon redukcie hluku, avšak zvláštna zmes zloženia ALADIN STRIPE ho môže 
ešte výraznejšie zlepšiť, čo v konečnom dôsledku zaisťuje vynikajúcu účinnosť. 
Testy vykonávané v spolupráci s rakúskym Holzforschung preukázali vysokú 
účinnosť zvukovej izolácie profilu ALADIN STRIPE.

TYP PÁSU DODATOČNÁ ZÁŤAŽ L‘nT,W [dB]*

Assente neprítomný 38

Extra soft neprítomný 34

Soft neprítomný 35

Extra soft 12 t 36

Extra soft 24 t 35

Soft 24 t 35

EXPERIMENTÁLNE TESTOVANÉ ÚDAJE

* Merania vykonávané bez použitia držiakov a /
alebo upevňovacích systémov medzi stenou a
stropom.

POZNÁMKA: Kompletná správa o skúške je dostupná na technickom oddelení Rothoblaas

VÝSKUM, VÝVOJ A OVEROVANIE
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

Doteraz bola používaná táto formulácia aj pre ľahké konštrukcie z dreva, vzhľadom na spojenie medzi stále tuhými a homogénnymi 
prvkami medzi sebou. Pre CLT konštrukcie je táto metóda len približná.
Kij závisí na tvare spoja a typu prvkov, ktoré ho tvoria, a zvlášť od ich povrchovej hmoty. V prípade spojov T alebo X, môžu byť 
použité tieto výrazy:

Prevzatá od C. Guigan; M.Villot “Junction characteristics for predicting acoustic performances of lightweight wood-based 
buildings” Proceedings INTERNOISE 2015, San Francisco, California USA.
V prípade vzájomne slabo viazaných CLT konštrukcií prírastok bočného prenosu môže byť stanovený podľa nasledujúcich rovníc, 
platí ak 0,5 < (m1/m2) < 2

Takže hodnota redukcie prenosu vibrácií sa získa:
                      Pre zaťaženia ťažšie ako750 kN/m2 na pružnú vrstvu (XYLOFON/CORK/ALADIN STRIPE) s minimom ∆L = 5 dB

Výpočet Kij rigid 
Riešenie 1

K13= 5,7 + 14,1 M + 5,7 M2 dB
K12= 5,7 + 5,7 M2 = K23 dB

Výpočet Kij rigid

K13= 22 + 3,3 log f⁄fk   
fk=500 Hz

K23= 15 + 3,3 log f⁄fk

K13= 8,7 + 17,1 M + 5,7 M2 dB
K12= 8,7 + 5,7 M2 = K23 dB
K24= 3,7 + 14,1 M + 5,7 M2 dB 
0 ≤ K24 ≤ -4 dB

M=10 log (mi⊥/mi)

K13= 10 - 3,3 log f⁄fk + 10 M  
K24= 23 - 3,3 log f⁄fk   
fk=500 Hz

K14= 18 - 3,3 log f⁄fk 

Výpočet Kij rigid  
Riešenie 2
s vložením pružnej vrstvy

K23= 5,7 + 14,1 M + 5,7 M2 dB

METÓDA 1 PODĽA EN 123541:2002 PRE HOMOGÉNNE ŠTRUKTÚRY

METÓDA 2

VOĽBA PRODUKTU A STANOVENIE KOEFICIENTU REDUKCIE PRENOSU VIBRÁCII Kij DREVENEJ KONŠTRUKCIE
s vložením pružných vrstiev, ako je napríklad XYLOFON, CORK a ALADIN STRIPE.

V oboch prípadoch:
• Kij = Kij rigid + ∆L v prípade, že dráha bočného prenosu prechádza spojom

• Kij = Kij rigid + 2∆L v prípade, že dráha bočného prenosu prechádza 2 spojmi

SPOJ “T”

SPOJ “T”

SPOJ “X”

SPOJ “X”

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

3

• G je modul tangenciál Young (MN/m2) • ti je hrúbka pružného materiálu (m)
• ρ1 a ρ2 v tomto poradí je hustota pripojených prvkov 1 a 2

kde mi⊥ je hmota jedného z prvkov, ktorý je
umiestenený kolmo voči druhému.

1) Výpočítajte lineárne zaťaženia alebo tlak, v ktorých je vložený produkt pod rôzne steny a spoje medzi stenami a stropmi.
Odporúča sa, aby bol súčet hodnoty stáleho zaťaženia 50% charakteristickej hodnoty náhodného zaťaženia.
Qlineare = qgk + 0,5 qvk

Potrebné je premýšľať aj o hraničných podmienkach používania a nie len o konštrukčných hraničných podmienkach: v prípade, že 
nastane limitný stav konštrukcie: projektant musí zvoliť korekčný faktor v závislosti na klimatických podmienkach a používaniach, 
ktoré sú brané do úvahy.
2) Vyberte si ten správny produkt podľa tabuľky použitia. Pozor: Berte do úvahy hrúbku profilu a relatívne zníženie v rezoch 
panelov a v detailoch projektu.
3) Výpočet indexu redukcie vibrácie Kij medzi konštrukčnými prvkami podľa normy EN 12354, teda Δl, je efektívnym prínosom 
izolačnej pásky. Nižšie sú uvedené dve vhodné metódy.
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KÓDY A ROZMERY

TRACK

NÁKLAD/VÝKON
Zloženie optimalizovanej

zlúčeniny pre dobrý výkon
za prijateľnú cenu

FUNKČNOSŤ
Znižuje bočné prenosy vibrácií a

zlepšuje vzduchotesnosť

STABILNÝ
Vďaka pevnej kaučukovej zmesi EPDM,
je odolný v čase a voči chemikáliam

PRAKTICKÝ
Ľako rozdeliteľný na dve časti vďaka
centrálnej perforácii

Zvukovo izolačná páska  
EPDM extrudovaná

kód šírka
[mm]

dĺžka 
[m]

hrúbka
[mm] ks/ 

D82214 85 50 4,5 1

32 TRACK



ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

GEOMETRIA

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

VLASTNOSTI NORMA JEDNOTKA MERANIA HODNOTA

Zloženie - - EPDM extrudovaný

Merná hmotnosť ASTM D 297 g/cm3 1,2 ± 0,02

Tvrdosť EN ISO 868 Shore A 65 ± 5

Odolnosť proti pretrhnutiu EN ISO 37 MPa ≥ 8

Predlženie pri pretrhnutí EN ISO 37 % ≥ 250

Tlaková deformácia

EN ISO 815 22 h - 23 °C -

EN ISO 815 22 h - 40 °C -

EN ISO 815 22 h - 70 °C ≤ 40%

Teplota spracovania - °C - 35 / +70

Vhodné pre pokládku medzi drevo a drevo pre vytvorenie separácie medzi prvkami, čím sa zabráni prenosu vibrácií kročajového 
hluku. K zvýšeniu absorpčnej kapacity je vhodné položiť profil nad a aj pod drevený strop. Pre správne použitie čítajte zdôraznené 
pokyny vyznačené v tabuľke použitia.

85

4,
5
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Uholník pre ťahové sily so zvukovo izolačným profilom  
Trojrozmerná perforovaná platňa s profilom s pružným polymérom

TITAN SILENT

OBLASŤ POUŽITIA
Spoje v strihu drevo-drevo
s redukciou akustických mostov

CLT (Cross Laminated Timber) 
panely
rámová konštrukcia 
(platform frame)
dosky na báze dreva
LVL panely
masívne drevo
lamelové drevo

DVE VERZIE
Zvukovo izolačné profily pre uholník

TITAN TTF200: ABSORBER PLATE
pripravený na použitie a ALADIN STRIPE

na rezanie na mieste

Absorber PlateAladin Stripe

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Výrazné zníženie vibrácií od chodenia

tlmenie prenášaného hluku
pre vynikajúci akustický komfort

AKUSTICKÉ MOSTY
Vynikajúca odolnosť v strihu uholníka spolu

so zvukovou absorbciou profilu umožňujú
obmedzenie akustických mostov

TESTOVANÉ HODNOTY
Hodnoty redukcie vibrácií a mechanickej

odolnosti v strihu boli testované tak
v akademickej, ako aj v priemyselnej oblasti
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

OBYTNÝ KOMFORT
Odolnosť uholníka TITAN TTF200 v 
kombinácii s akustickým výkonom 
profilov zvukovej izolácie zaisťuje
zníženie vibračného hluku krokov
v podkroví drevostavieb

DECIBEL 
Použitie uholníkov TITAN v spojovacom 
systéme v strihu zaisťuje redukciu 
prenášaných kročajových vibrácií o 
viac než 3 dB. Hodnota je preukázaná 
laboratórnymi testami

ACUSTICA / STATICA
Absorber Plate je vhodný pre vynikajúcu 
úroveň zníženia hluku s miernym 
poklesom mechanickej odolnosti. 
Aladin Stripe je vhodný pre dobrú 
zvukovú izoláciu a vynikajúcu odolnosť
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

TITAN TTF200

ABSORBER PLATE

ALADIN  STRIPE

OBLASŤ POUŽITIA

NAMÁHANIE MATERIÁL A TRVÁCNOSŤ

Spojenie drevo-drevo
Spojenie drevo-OSB

TITAN TTF200: uhlíková oceľ DX51D so zinkovaním Z275. Použitie v prevádzkovej triede 1 a 2 
(EN 1995:2008). 
ABSORBER PLATE: polyuretán s uzavretými bunkami bez zmäkčovadiel a VOC.
ALADIN STRIPE: EPDM kompaktný extrudovaný (mäkká verzia) a EPDM kompaktná pena (extra 
mäkká verzia). Vysoká chemická stabilita, neobsahuje VOC.

typ popis d1 [mm] podklad

LBA klinec anker 4

LBS skrutky pre platne 5

DOPLNKOVÉ PRODUKTY - UPEVŇOVANIE

kód typ B [mm] P [mm] s [mm] ks/bal.
D82361 yellow 200 70 12,5 10

kód typ dĺžka [m] P [mm] s [mm] ks/bal.
D82113 soft 50* 95 5 1
D82123 extra soft 50* 115 7 1

kód typ B [mm] P [mm] H [mm] nH Ø5 [ks] nv Ø5 [ks] s [mm] ks/bal.
TTF200 TTF200 200 71 71 30 30 3 l 5

* na rezanie na mieste

TITAN SILENT
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

GEOMETRIA

STATICKÉ HODNOTY A INŠTALÁCIA

AKUSTICKÉ SPRÁVANIE  MECHANICKÝ TITAN SILENT

TITAN TTF200 ABSORBER PLATE ALADIN STRIPE 

Systém TITAN Silent (uholník TITAN 
TTF200 + profil zvukovej izolácie) prešiel 
radom testov, ktoré umožnili pochopiť 
jeho akustické a mechanické správanie. 
Experimentálny výskum bol vedený ako 
súčasť výskumného projektu X-Rev v 
spolupráci s prestížnymi výskumnými 
ústavmi v akademickej a priemyselnej 
oblasti. Porovnávala sa schopnosť 
tlmenia hluku prenášaných vibrácií 
na rôzne pružné materiály drevených 
konštrukčných prvkov a následný dopad 
kolísania mechanickej odolnosti

SPÁJANIE V STRIHU - DREVO / DREVO

TITAN TTF200

Hodnoty mechanickej odolnosti a spôsob inštalácie uholníka TITAN TTF200 sú uvedené na str. 
165 v katalógu “Platne a spojovacie prvky pre drevo”

ABSORBER STRIPE / ALADIN STRIPE

Hodnoty mechanickej pevnosti sú uvedené v katalógových listoch
(www.rothoblaas.com)
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

EXPERIMENTÁLNA FÁZA: AKUSTICKÉ ZAŤAŽENIE 

NASTAVENIE TESTU

ZNIŽOVANIE PRENÁŠANÝCH VIBRÁCIÍ KROČAJOVOU HLUČNOSŤOU

Nastavenie testu bolo realizované tak, 
aby bola zaistená reprodukovateľnosť 
údajov a porovnanie výsledkov medzi 
rôznymi materiálmi. Bol navrhnutý tak, 
aby bol tlak vnútri vzoriek pozdĺž osi s 
pásmom predvoleného zaťaženia (od 
5-35 kN / m), ako už bolo testované v 
inštitúciách zameraných na posilnenie 
jeho pružnosti v závislosti na type 
izolačných profilov. Zmeny zaťaženia 
sú možné vďaka hydraulickým lisom s 
tlakomerom.

Boli zostavené tri prvky z dreva kolmým 
spôsobom opakujúc spoj strop-stena 
vložením rôznych profilov izolácie. 
Princípom metódy je overenie rozdielu

v rýchlosti vibrácií medzi dvoma bodmi 
umiestnenými na dvoch kolmých 
prvkoch a oddelenými od spoja 
realizovaného uholníkom TITAN TTF200 
s vložením a bez vloženia pružného 
materiálu a fixovania klincami LBA 
Ø 4 x 60. Namáhanie je generované 
kladivom (hmotnosť 350 g) s gumovou 
hlavicou, s opakovaním 3 impulzov pre 
každú referenčnú os. Tento jav je potom 
detekovaný súčasne na dvoch drevených 
prvkoch, na ktorých sú inštalované dva 
trojosové akcelero-metre pripojené k 
viackanálovému analyzátoru. Údaje boli 
odobraté vzorkami vo frekvenčnom 
rozsahu medzi 5 a 5000Hz s časovou 
konštantou 5 ms.

Prezentácia výsledkov je vyjadrená ako v percentuálnej forme znížených vibrácií, tak aj v decibeloch pre tlmenie prenášaného hluku. Pre ľahšie 
pochopenie bolo rozhodnuté, aby celková suma bola priemerom extrémnych rozsahov stanovených pre zaťaženie. Relatívna hodnota pri 
stredných frekvenciách je najpevnejšia zo štatistického a metodologického hľadiska. V tomto rozsahu sa zohľadňuje, že väčšina časti energie sa 
odovzdáva do vzorky zo skúšobného kladiva.

KONFIGURÁCIA SKÚŠKY ZAŤAŽENIE MIN ZAŤAŽENIE MAX

TITAN TTF200 + ABSORBER PLATE YELLOW
33% 32%

3,5 dB 3,4 dB

TITAN TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT
14% 16%

1,3 dB 1,5 dB

TITAN TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT
24% 16%

2,3 dB 1,6 dB

Dáta vyjadrené v decibeloch je potrebné skúmať výhradne z hľadiska porovnania medzi rôznymi testovanými materiálmi s rovnakými podmienkami v profile, pretože odkazuje 
na útlm hluku prenášaného na špecifickú konštrukciu bez zohľadnenia ďalších vrstiev, ktoré tvoria stenu ako celok (sadrokartónové dosky, minerálnovláknité panely, atď.). Toto 
číslo preto nevyjadruje očakávaný útlm hluku v postavenej budove.

Ďalšie informácie a vysvetlenia sú k dispozícii na technickom oddelení v Rothoblaas.

AKUSTICKÉ A MECHANICKÉ INTERAKCIE
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

EXPERIMENTÁLNA FÁZA: MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

AKUSTICKÉ ZAŤAŽENIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

NASTAVENIE TESTU

ZMENA MECHANICKEJ ODOLNOSTI V STRIHU V ZÁVISLOSTI NA PROFILE ZVUKOVEJ IZOLÁCIE

Nastavenie skúšky počas experimentálneho výskumu sa skladá 
z kovového rámu navrhnutého tak, aby bolo možné za účelom 
výskumu aplikovať na predmet spojovacieho prvku účinky, či už 
statické alebo cyklické, v závislosti na cieľoch definovaných v rámci 
výskumného projektu X-Rev. V tejto súvislosti sa analyzujú výsledky 
monotónnych skúšok vykonaných prostredníctvom postupov 
lineárneho zaťaženia, ovládaním posunutia, posúdením zmeny 

medze odolnosti poskytujúcou spojom s TITAN TTF200 v kombinácii 
s rôznymi profilmi zvukovej izolácie. Nastavenie skúšky je navrhnuté 
tak, aby sa zdôraznilo správanie pripojenia stena-stena a stena-
strop vystaveného silám, ktoré musí absorbovať počas používania. 
Skúšobné vzorky boli vyrobené pomocou CLT panelov v triede 
odolnosti C24 a uholníkov TITAN TTF200 fixovaných so 60 klincami 
Anker LBA O4 x 60 mm.

Testy ukazujú, že TITAN Silent s Absorber Plate 
ponúka zníženie hluku o 3,5 dB v porovnaní 
s použitím uholníka TTF200, s mechanickou 
pevnosťou približne 60% z tých, ktoré sú pri 
uholníku TTF200 (charakteristické hodnoty 
uvedené na str. 168 ). Odolnosť v strihu systému 
(TTF200 + D82361), je teda 15-20 krát vyššia v 
porovnaní s tradičnými uholníkmi 100 mm x 
100 mm v kombinácii s akustickým profilom.

konfigurácia skúšky Fmax vmax Fu vu vy Kser

[kN] [mm] [kN] [mm] [mm] [N/mm]

TITAN TTF200 70,0 15,4 57,2 8,4 6,5 8945

TITAN TTF200 + ABSORBER PLATE 43,5 23,0 40,3 19,3 15,0 2555

TITAN TTF200 + ALADIN STRIPE 65,1 30,0 65,1 30,0 10,3 4771

Displacement v [mm]

Fo
rc

e 
F 

[k
N

]

 ZNÍŽENIE
HLUKU

MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

Zvukovo izolačná páska pre spodné podlahové lišty  
Epdm penová

KÓDY A ROZMERY

SILENT UNDERFLOOR

PRAKTICKÁ
Jednoduchá aplikácia

lepiaceho profilu a to aj
s pomocou navíjača LIZARD

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Antivibračná výstuha

kompletnej skladby podlahy

TRVÁCNA
Vďaka svojmu zloženiu je stabilná v
čase. Odolná voči chemikáliam aj
vlhkosti

UNIVERZÁLNA
Ideálna aj ako hrotový pás pre
dvojité stropy a steny

kód šírka
[mm]

dĺžka 
[m]

hrúbka
[mm] ks/ 

D84613 50 30 4 5
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Hustota ISO 845-95 kg/m3 140

Nasiakavosť ASTM D1056-00 % max 10

Starnutie teplom a trvalá deformácia 167 h a 70 °C - minulá

Odolnosť proti pretrhnutiu ISO 1798-7 kN/m2 400

Prredĺženie pri pretrhnutí ISO 1798-7 % > 180

Pevnosť v tlaku

• 25 % tlaku ASTM D1056-00 kPa 40

• 50 % tlaku ASTM D1056-00 kPa 105

• 50 % - 22 h a 20 °C - % 35

Maximálna prevádzková teplota

• nepretržitá - °C - 40 / 85

• striedavá - °C 100

Odolnosť voči vzduchu + UV - - vynikajúca

SILENT UNDERFLOOR môže byť aplikovaná priamo na drevenú alebo kovovú dosku. Ak chcete skrátiť dobu montáže na mieste, 
odporúčame použiť špeciálny odvíjač LIZARD. Odporúčame aplikovať prípravok PRIMER pre použitie na pórovité povrchy, ako sú 
surové panely OSB alebo betón. Povrch musí byť suchý a zbavený prachu, rozpúšťadiel, tukov a olejov.

1   SILENT UNDERFLOOR 
2   SILENT WALL
3   SILENT EDGE
4   GIPS BAND
5   ALADIN / TRACK 

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezplatným prístupom v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com 
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TIEBEAM STRIPE

ADAPTABILNÝ
Flexibilný a ľahko opracovateľný

profil vďaka mäkkej tvárnej
zlúčenine

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
 Zvukovo izolačný profil pre pripojenie

nosníka a betónu/muriva

PODREZÁVANIE MURIVA
Vhodné pre použitie na betón a murivo
na ochranu proti kapilárnemu vzlínaniu

VZDUCHOTESNÝ
Vďaka svojej hrúbke a bočným profilom
slúži výrobok ako vynikajúce hermetické
utesnenie

Pásový profil  
EPDM s vysokou hustotou

KÓDY A ROZMERY

kód šírka (L)
[mm]

dĺžka 
[m]

hrúbka (S)
[mm] ks/ 

D67644 71 50 9 1

L

S
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Tvrdosť EN ISO 868 shore A 50

Hustota ASTM D 267 g/cm3 1,1

Medza pevnosti EN ISO 37 MPa ≥ 9

Predĺženie pri pretrhnutí EN ISO 37 % ≥ 500

Tlaková deformácia 22 h - 100 ° C EN ISO 815 % < 50

Prevádzková teplota - °C - 40 / + 90

Farba - - čierna

Pásový profil je vhodný pre spoje murivo-drevo, betón-drevo alebo drevo-drevo. Vďaka zloženiu špeciálnej zlúčeniny EPDM profil 
poskytuje konzistentné mechanické výkony počas používania a to aj v prípade namáhania cyklickým zaťažením, ako je sneh alebo 
iným zaťažením. Tiež zlepšuje vzduchotesnosť medzi spojmi jednotlivých prvkov s čiastočným prerušovaním prenosu vibrácií.

TIE BEAM STRIPE umiestňujte tak, aby dva vystupujúce prúžky smerovali k nerovnomernému povrchu. Pri inštalácii ho mechanicky 
upevňujte s kladivovou zošívačkou každých 50-60 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1   TIE BEAM STRIPE 
2   GIPS BAND

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezplatným prístupom v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com 
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

GIPS BAND

INTUITÍVNY
Jednoduchá aplikácia

nalepovacieho profilu aj
vďaka navíjaču LIZARD

ZVUKOTESNÝ
Antivibračný pás

pre konštrukčné výstuhy
dvojitých stien

BEZPEČNÝ
Vďaka špeciálnemu zloženiu ostáva
odolný aj počase. Je odolný aj voči
chemickým vplyvom

HERMETICKÝ
Vďaka štruktúre uzavretých buniek 
je vzduchotesný a vodotesný aj 
napriek tomu, že je orezaný a 
dierkovaný

Antivibračný profil 
Polyetylénový pás s uzavretými bunkami

kód šírka
[mm]

dĺžka 
[m]

hrúbka 
[mm] ks/ 

D67464 50 30 3 10

spĺňa
DIN 4108/7
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Hrúbka – mm 3

Prevádzková teplota – °C -30/+80

Merná hmotnosť ISO 845 kg/m3 ca. 30

Odolnosti proti roztrhnutiu | MD / CD ISO 1926 kPa 325/220

Predĺženie | MD / CD ISO 1926 % 125/115

Tlaková sila

ISO 3386/1 kPa do 10% tlaku 2

ISO 3386/1 kPa do25% tlaku 3 

ISO 3386/1 kPa do 50% tlaku 5

Reakcia na oheň DIN 4102 trieda B2

Absorbcia vody ISO 2896 % vol <2

Tepelná vodivosť – W/mK (a +10 °C) 4%

Odolnosť voči UV žiareniu – – limitovaná

MD: pozdĺžne   CD: priečne

GIPS BAND môže byť aplikovaný priamo na drevenú alebo kovovú dosku. Ak chcete skrátiť dobu montáže na mieste, doporučujeme 
použitie špeciálneho navíjača LIZARD. Odporúčame aplikovať prípravok PRIMER pre použitie na pórovité povrchy, ako sú surové 
panely OSB alebo betón. Povrch musí byť suchý a zbavený prachu, rozpúšťadiel, tukov a olejov.

1   GIPS BAND 
2   SILENT EDGE
3   SILENT FLOOR
4   CORK / XYLOFON

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezpalntým prístupom
v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com 
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

SILENT EDGE

PRAKTICKÁ
Samolepiaci podklad a predrezanie

umožňuje rýchlu a presnú pokládku

SPOLUPÔSOBIACA
V kombinácii so SILENT FLOOR

umožňuje realizáciu poteru
pri vysokom akustickom výkone

VODOTESNÁ
Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre je
hermetická a vodotesná, aj keď po aplikácii
dôjde k jej odrezaniu alebo orezaniu

VŠESTRANNÁ
Ideálna pre obvodové strany jednotlivých
stropov tak v zrekonštruovaných stavbách
ako aj v novostavbách

Samolepiaca páska pre obvodové odpruženie 
Polyetylénový pás s uzavretými bunkami

kód šírka
[mm]

dĺžka 
[m]

hrúbka 
[mm] ks/ 

D84123 150 50 4 5
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNYDOPLNKY DOPLNKY

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Hrúbka - mm 4

Maximálna prevádzková teplota - °C -20 / 80

Farba peny - - šedá

Merná hmotnosť - kg/m3 22 - 25

Kročajová izolácia ∆Lw vypočítané v laboratóriu UNI EN ISO 140/6 dB 20 - 25

Kročajová izoláciaL’n,w na stavbe - dB 58 - 59

Tlakové napätie pri 10% deformácii UNI EN 826 kPa 13,002

Tepelná vodivosť (pri + 10 ° C) - W/mK 0,035

Tepelná vodivosť (pri + 40 ° C) - W/mK 0,039

Dynamická tuhosť - MN/m3 43

Páska SILENT EDGE sa ukladá v spoji medzi akustickou izoláciou pre kročajový hluk SILENT FLOOR a začínajúcimi časťami podlahy, 
aby sa zabránilo vzniku akustických mostov v kontaktných miestach poteru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

1   SILENT EDGE

2   SILENT FLOOR 

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezplatným prístupom v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com 
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

SILENT FLOOR

EFEKTÍVNA
Špeciálna štruktúra pohlcuje vibrácie

spôsobené dopadom z krokov až do 26 dB.

HERMETICKÁ
Produkt má vďaka bitúmenovej zmesi

tendenciu uzavrieť sa okolo upevňovacieho
systému a zaistiť tak vodotesnosť

ODOLNÁ
Produkt vďaka bitúmenovej zmesi ostáva
odolný po čase. Je dobre kompaktný
s čerstvým betónom.

ŠTRUKTURÁLNA OBNOVA
Ideálne na použitie pre spoje drevo-betón.
Chráni podklady bez rizika priesaku betónu.

Samolepiaca páska pre obvodové odpruženie 
Bitúmenovo elastomerový pás a polyesterová plsť

kód šírka
[m]

dĺžka 
[m]

plocha 
[m2] ks/

D84113 1,0 10 10 20
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DOPLNKY ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD NA POKLÁDKU

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Plošná hmotnosť - kg/m2 ca. 1,5

Hrúbka UNI 9947 mm ca. 5

Zdanlivá dynamická tuhosť - s't - MN/m3 7

Dynamická tuhosť - s ' - MN/m3 27

Teoretický odhad úrovne zníženia kročajového hluku ∆Lw *** - dB ca. 27

Zníženie hrúbky pomocou tlakovej skúšky pri stálom zaťažení EN 106 (200 kg/m2) mm ≤ 1

Stlačiteľnosť - stanovenie hrúbky EN 12431:2000 mm ≤ 2

Odolnosť voči prepichnutiu

• statická EN 12730 kg 35

• dynamická EN 12691 cm 20

Difúzny koeficient vodnej pary μ - - 100.000

Koeficient tepelnej vodivosti λ

• netkaná textília - W/mK 0,045

• pružná zvuková fólia - W/mK 0,17

Tepelná kapacita na povrchu - KJ/m2K * 1,62

Tepelný odpor R - m2K/W ** 0,13

Vodotesnosť EN 1928 kPa 1

SILENT FLOOR vznikol ako zvukovo izolačný materiál pohlcujúci 
hluk a vibrácie vznikajúce pri chôdzi. Vďaka zloženiu na báze 
bitúmenu je úplne nepriepustný pre vzduch, vodu a vlhkosť. 
Obnovuje spojitosť vo vnútri obalu podlahy, kompenzuje tak 
prítomné nepravidelnosti v tradičných konštrukciách alebo 
suchých systémoch a chráni základné podkladové konštrukcie 
v prípade nárazov alebo únikov.

Okrem toho bitúmenová vrstva má schopnosť pripojiť sa blízko 
a uzavrieť sa okolo spojov a tak kompenzovať ňou spôsobené 
roztrhnutia. SILENT FLOOR vytvára pružný separačný priestor 
medzi tuhými prvkami, poterom, stropmi a stenami, ktoré 
tlmia vibrácie spôsobené krokmi a rôznymi zvukovými zdrojmi, 
ktoré sú prítomné v miestnosti.

* Zrejmá hodnota získaná výpočtom hodnôt pre jednotlivé komponenty vykazovaná na 1 m2 materiálu.
** Hodnota stanovená na materiáli, ktorý bol podrobený zaťaženiu 1 kPa (100 kg / m2).
*** Viď príklad vedľa výpočtu

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRÍKLADY VÝPOČTU PREDVÍDANEJ ÚROVNE KORČAJOVÉHO HLUKU PRE VYSTUŽENÉ BETÓNOVÉ STROPY

Doska 20 + 4 z vystuženého betónu (m1’=300 kg/m2) pokrytá na povrchu odľahčenou vrstvou (m2’=300 kg/m2 a hrúbka 10 cm) 
pre pokládku zariadení a plávajúcou pieskovo cementovou podkladovou vrstvou s umiestnením pružného materiálu. Celková 
povrchová hmota= 330 kg/m2       Dynamická tuhosť pružnej vrstvy s’= 27 MN/m3

Používa sa nasledujúci vzorec pre výpočet úrovne akustického tlaku prenášaného konštrukciou bez pružného
materiálu:

Pre výpočet zníženia kročajového hluku daného pružného materiálu:
∆Lw = 13 log(m2‘ ) - 14,2 log(s‘ ) + 20,8dB =
       = 13 log(100) - 14,2 log(27) + 20,8dB = 26 - 20,3 + 20,8 = 26,5dB

Priemerný bočny prenos sa vypočíta podľa tabuľky UNI TR 1175:2010
Súhrn 5: L‘nw = Lnweq - ∆Lw + k     Dove k=3dB 3     L‘nw = 71,8dB - 26,5dB + 3dB = 48,6dB

1 EN 12354-2:2006
2 Di Bella A., Semprini G., Schiavi A., Astolfi A. – 
“Proposal for a defnition of a reference curve for 
a beam and clay block floor.” Rivista  Italiana di 
acustica vol. .35 2011, P.47-51. ISBN 0393-1110
3 Hodnota k je závislá na horizontálnej 
konštrukcii pripojenej k stropu a je posudzo-
vaná prípad od prípadu.
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

SILENT WALL

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Produkt vďaka svoje zmesi a vysokej

odolnosti dokáže absorbovať až 27 dB

PRAKTICKÁ
Vďaka samolepiacemu bitúmenu je inštalácia

produktu veľmi jednoduchá a presná

HERMETICKÁ
Je nepriepustná pre vodu a vzduch vďaka
špeciálnemu elastomerového bitúmenu,
nevyžaduje použitie klincov pre perforácie

SAMOLEPIACA
Vďaka samolepiacej vlastnosti je ideálna
pre pokládku na horizontálne a vertikálne
povrchy

Hydroizolačná zvukotesná membrána 
Jednovrstvová bitúmenovo elastomerová samolepiacia fólia

kód šírka
[m]

dĺžka 
[m]

plocha 
[m2] ks/

D85113 1,0 8,5 8,5 24
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD NA POKLÁDKU

Fólia SILENT WALL sa kladie na zlepšenie akustických vlastností 
sadrokartónových panelov a izolácie predsadených stien a 
stropov. Môže byť tiež použitá ako upravený vnútorný povrch 
drevených debien okeníc pre zlepšenie zvukovej izolácie fasády 
alebo ako tlmič nárazov kovových plechov. SILENT WALL môže 
nahradiť stierku a hrubú vnútornú omietku medzipriestoru 
tradičných dvojitých stien. Je vysoko odolná proti priechodu 
vodných pár v prípade použitia na vonkajšej stene, kladie sa 
na zateplenú stranu vláknitej izolácie s funkciou parozábrany. S 
fóliou SILENT WALL sa znižujú náklady aj na inštaláciu, pretože 
sa nevyžaduje použite klincov.

Jednoducho odstráňte silikónovou vrstvu a stlačte fóliu na 
povrchu, ktorý má byť izolovaný. Aby adhézia medzi plochami 
bola čo najviac pevná a kompaktná, povrch na ktorom 
umiestnite SILENT WALL musí byť vhodný na prilepenie, teda 
celistvý, čistý suchý a kompaktný (je potrebné vyvarovať sa 
úpravám povrchu, ktoré môžu vytvárať prvky medzi plochami, 
ako sú nánosy piesku, pilín, zvyšky predchádzajúcich 
opracovaní). Pri teplote pod +5 °C je potrebné pokládku 
prerušiť alebo použiť na podporu zariadenie s horúcim 
vzduchom alebo plameňom.

(1) Certifikovaný inštitút Giordano

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Plošná hmotnosť - kg/m2 ca. 5

Hrúbka - mm ca. 4

Výkon zvukovej izolácie (vypočítaná hodnota) - dB 27

Kritická frekvencia (hrúbka 10 mm, hustota 1.250 kg/m3) - Hz > 85000

Difúzny koeficient vodnej pary μ - - 100000

Tepelná kapacita - KJ/KgK 1,7

Koeficient tepelnej vodivosti λ - W/mK 0,17
Trieda reakcie na oheň (1) UNI 9177 trieda 1

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KÓDY A ROZMERY

ROOF METAL

CERTIFIKOVANÁ AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Redukcia šumu a zníženie

dažďového hluku je certifikovaná
inštitútom Giordano

KOMPLETNÝ SORTIMENT
K dispozícii s menšou priedušnou vodotesnou

membránou a s vrchným vypúšťaním TNT

TRVÁCNOSŤ
Je kladená na súvislý podklad a podporuje
mikroventiláciu kovových striech, bráni
korózii

SMART
Horná plsť zabraňuje vstupu nečistôt
do rohože a zlepšuje priechodnosť a
zabraňuje akumulácii vody

Trojrozmerné rohože pre kovové strešné krytiny 
Monolitná 3D sieť z čistého lisovaného polypropylénu

kód šírka
[m]

dĺžka 
[m]

plocha 
[m2] ks/

D42786 1,5 25 37,5 4

D42772 1,4 25 35 6
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DOPLNKY ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

OBLASTI POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

Priedušná membrána 3D TRASPIR COAT sa pokladá paralelne na 
líniu odkvapu od spodného okraja strechy. Pri pokládke druhej 
vrstvy je dôležité vytvoriť prekrytie prvej vrstvy najmenej 10 
cm. Každá vrstva musí byť mechanicky upevnená k podkladu 
(napr. kladivovou, pneumatickou alebo ručnou zošívačkou). 
Tkanina musí byť použitá pod izoláciu plynulého podkladu, ako 
sú napríklad drevené dosky. Odporúčanie, aby na hornej časti 
krytiny membrána prečnievala cez líniu hrebeňa najmenej 10 
cm, napomáha dokonalému prekrytiu vrstvami tkaniny, ktoré 
budú prechádzať na druhú vrstvu krytiny.

Rovnako sa odporúča, aby plátno prekrývalo 10 cm v tupých 
spojoch. Pre získanie správneho utesnenia vody a vzduchu 
odporúčame použtie DOUBLE BAND, SUPRA BAND, FLEXI 
BAND o FROST BAND.
Produkt 3D NET sa ukladá paralelne k línii odkvapu od 
spodného okraja strechy. Druhá vrstva musí byť priblížená k 
predchádzajúcej. Každá vrstva musí byť fixovaná na súvislom 
spodnom nosnom mechanickom upevnení.

VLASTNOSTI U/M TRASPIR 3D COAT 3D NET

Kód produtku D42786 D42772

Váha g/m2 585 (300) 350

Hrúbka do 2 kPa mm 8,50 7,50

Hrúbka do 10 kPa mm 7,75 6,75

Vlastnosť prenosu vodnej pary (Sd) m 0,02 -

Odolnosť na ťah MD/CD N/50 mm 325 / 225 - / -

Predĺženie MD/CD % 45 / 70 - / -

Odolnosť voči roztrhnutiu klincom MD/CD Nepriepustnoť N 185 / 195 - / -

vody trieda W1 -

UV stabilita mesiace 4,00 4,00

Tepelný odpor °C - 40 / + 80 - 40 / + 80

Reakcia na oheň trieda E E

Odpor k priechodu vzduchu m3/m2 h 50 Pa < 0,02 -

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ) W/mK 0,30 0,30

Tepelná kapacita J/kgK 1800 1800

Minimálny sklon inštalácie ° > 5 -

Trieda plošnej hmotnosti a pevnosti v ťahu UNI 11470 trieda A / R2 - / -

Odolnosť v ťahu MD / CD NET kN/m - / - 1,3 / 0,5

Predĺženie MD / CD NET % - / - 95 / 65

Index pórovitosti % 95 95

Index hodnotenia sily nepriezvučnosti Rw UNI EN ISO 10140-2:2010 / UNI EN ISO 717-1:2013 dB 1

Celkový uvážený stupeň zmeny intenzity zvuku A od hluku silného dažďa LiA UNI EN ISO 140-18:2007 dB 4,2

Index zníženia kročajového hluku ∆Lw UNI EN ISO 140-8:1999 dB 28 ( -3 ; +3) 28 ( -3 ; +3)

TECHNICKÉ ÚDAJE

1   Ochranná odvodňovacia vrstva
2   Trojrozmerná rohož z PP
3   Vysoko priedušná membrána z PP

TRASPIR 3D COAT
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PROFILI FONOISOLANTI MEMBRANE FONORESILIENTI ACCESSORI

MERANIE V LABORATÓRIU

Skúšobná vzorka je identifikovaná drevenou 
strechou o rozmeroch 5,60 x 3,65 m, 
umiestnenou medzi vysielajúcou (fotka 1) 
a príjmajúcou miestnosťou, ktorej cieľom 
je šíriť a zaznamenať zachytené namáhanie 
počas zvukových skúšok.
Tu z boku je vidieť testovanú stratigrafiu, 
v dvoch verziách: prvá s trojrozmernou 
vrstvou TRASPIR 3D COAT, a druhá s priamym 
plechom na doskovej stene

Na oboch stratigrafiách, s a aj bez TRASPIR 3D COAT, boli uskutočnené tieto merania:

Zvuková izolácia pre vzdušný hluk a hluk spôsobený silným dažďom

1   Pozinkovaný oceľový plech s hrúbkou 0,6 mm
2   Izolácia TRASPIR 3D COAT s hrúbkou 8 mm

3   Podkladové smrekové palubky s hrúbkou 20 mm 
4   Smrekové hranoly s hrúbkou 60 mm
5   Priedušná membrána s nominálnou hrúbkou 1mm

6  Drevovláknitá doska 200 kg/m3 s hrúbkou 22 mm
7   Drevovláknitá doska 110 kg/m3 s hrúbkou 180 mm

8   Parozábrana s hrúbkou 0,6 mm
9   Podkladové smrekové palubky s hrúbkou 20 mm
10   Smrekový lepený trám s hrúbkou 200 mm

fotka 1: Fotografia vzorky, strana vysielajúcej izby

USKUTOČNENÉ TESTY

VÝSLEDKY

1. Zvuková izolácia na streche pri leteckej doprave v súlade 
s EN ISO 10140-2:2010 a EN ISO 717-1:2013. Výsledkom je 
index sily zvukovej izolácie stratigrafie RW. Čím je hodnota 
vyššia, tým je zvuková izolácia lepšia

2. Hluk vydávaný nárazovým dažďom podľa EN ISO 140-
18:2007: v tomto teste sa získa hodnota, ktorá označuje 
hladinu akustického tlaku v prijímacej miestnosti LIA 
zaznamenaného v príjmacej miestnosti počas šumenia vody 
simulovanej nádrže umiestnenej nad vzorkou.

RW = 44 dBRW = 43 dB

Zvýšená sila
zvukovej izolácie

o 1 dB

Zníženie hluku z
dažďa až do 4,2 dB

LIA = 32,7 dBLIA = 36,9 dB

SILNÝ
DÁŽĎ

VZDUŠNÝ
HLUK

1

2

S MEMBRÁNOUBEZ MEMBRÁNY

POZNÁMKA: Celá správa o teste je k dispozícii na technickom oddelení Rothoblaas

Prijímacia izba

Vysielacia izba
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

HERMETIC FOAM

KÓDY A ROZMERY

CERTIFIKOVANÁ AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Akustická izolácia až do 60dB,

certifikovaná inštitútom IFT Rosenheim.

HERMETICKÁ
Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre je

pena nepriepustná pre vodu a vzduch,
aj keď je po vyschnutí orezaná.

ELASTICKÁ
Vďaka špeciálnemu zloženiu aj po čase
zostáva pružná a deformovateľná a
kompenzuje pohyby dreva a rozdielne
deformácie stavebných materiálov

BEZ ROZPÚŠŤADIEL
Ideálne pre interiérové aplikácie: nešíri
isokyanáty a má nízky obsah VOC (19,4%)

kód obsah
[mm]

výnos 
[l] kazeta ks/ 

D69202 750 38 hliník 12

kód popis ks/ 

FLYFOAM penová pištoľ 1

vyhovuje
EN 1027

vyhovuje
EN 1026

vyhovuje
EN 12207

Pena s vysokým zvukovo izolačným výkonom 
Polyuretán s uzavretými bunkami
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

Pena HERMETIC FOAM je vhodná na vyplnenie a izoláciu obvodových spojov konštrukčných prvkov s vysokou tepelnou rozťažnosťou, 
ako sú rámy dverí a okenné rámy, drevené trámy prechádzajúce v obvodových stenách a všeobecne všade tam, kde predstavujú 
vzduchovú medzeru medzi dvoma konštrukčnými materiálmi.

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Trieda horľavosti DIN 4102 trieda B3

Zvuková izolácia hodnotených spojov R ST,w
smernica ift SC-01 dB 10 mm: 60 (-1;-4)

– dB 20 mm: 60 (-1;-3)

Vzduchotesnosť Ö Norm EN 1027 Pa 1000

Ö Norm EN 12114 Pa 1000

Teplota spracovania kartuše – °C +10/+30

Izbová teplota – °C -10

Čas vytvorenia vrstvy – minúty 5/10

Spracovateľný – minúty 15/20

Namáhaný po – ore 2

Štruktúrna stabilita DIN 53431 % +/-5

Maximálna trvalá prevádzková teplota – °C -40/80

Maximálna dočasná prevádzková teplota – °C 120

Plošná hmotnosť podľa metódy SKZ – kg/m3 15/20

Elasticita až po pretrhnutie DIN 53571 % ca. 25

Vlastnosť prenosu pary DIN 53429 g/m2/24h 50/60

Tepelná vodivosť DIN 56612 W/h 0,035

Splatnosť (pri 20 ° C) – mesiace 12

10 RÁD PRE SPRÁVNE POUŽITIE PENY

1. Pred použitím nádobu potraste najmenej 15-20 krát.
2. Povrchy musia byť nosné, čisté, bez prachu, špiny alebo rozpúšťadiel.
3. Podklad ako aj povrch peny je nutné navlhčiť, odporúčame použiť 1dl vody na jedno balenie.
4. Ak je pena dostatočne vlhká, rozšíri svoj objem 3-4 násobne.
5. Ideálna teplota pre použitie je cca 20 °C. V prípade vysokej alebo nízkej teploty je potrebné nádobu s penou ochladiť alebo ohriať vodou.
6. Odporúča sa nepoužívať penu pri teplote nižšej ako 5-7 °C ( v takom prípade pena nemusí priľnúť k povrchu).
7. Prebytočnú penu je potrebné odstrániť ihneď, v opačnom prípade môže stvrdnúť.
8. Aby sme predišli poškodeniu závitu plechovky, položte ju na rovný povrch a pomaly zaskrutkujte striekaciu pištoľ. Nádoba s penou a striekacia 
pištoľ by nemali ostať bez tlaku, preto je dôležité nenechať prázdne plechovky priskrutkované k pištoli.
9. V prípade použitia stvrdnutej peny v pištoli, táto sa stáva nepoužiteľnou. Ak sa pištoľ nepoužíva dlhšiu dobu , dôkladne ju vyčistite vhodným 
čistiacim prostriedkom.
10. Výrobok skladujte podľa pokynov uvedených v návode na obale nádoby.

PRÍKLAD VÝPOČTU VÝKONU PENY
Pri štrbine 1 x 1 cm sa získa plocha 0,0001 m2. Jedna kartuša sa rovná 0,038 m3 (38 l) , čím umožňuje naplniť 380 m dlhú šp áTrieut.o hodnoty zaručuje správne použitie výrobku 
podľa nasledujúcich pokynov na inštaláciu.
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

Samoexpanzná páska pre výpĺňanie otvorov 
PUR pena

KÓDY A ROZMERY

FRAME BAND

HERMETICKÁ
Nepriepustná pre vzduch a vodu,
prerušuje možné akustické mosty

v spojoch konštrukčných rámov

PRAKTICKÁ
Vďaka lepiacemu prúžku je inštalácia jednoduchá a

presná, bez nutnosti ďalších adhéznych vrstiev

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ
Spĺňa požiadavky EnEV a RAL, tiež zaisťuje
vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu

VŠESTRANNÁ
Účinne utesňuje všetky typy štrbiny medzi
2 až 10 mm a je odolná proti dažďu

kód šírka
[mm]

dĺžka 
[m]

expanzia 
[mm]

s štrbina 
[mm] ks/ 

D67413 54 30 20 2 - 10 7

D67416 74 30 20 2 - 10 5
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DOPLNKY ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Materiál – –
Impregnovaná PUR mena

opatrená špeciálnym filmom

Farba – – Čierna

Odolná voči silnému dažďu DIN EN 1027 Pa ≥1.000

Teplota použitia – °C +5/+40

Koeficient odvetrávacích štrbín – m3/[hm(daPa)n] a = 0,00

Adaptabilita na iné produkty DIN 52435 – Postačujúci

Trieda materiálu DIN 4102 classe B1

Tepelná vodivosť DIN 12667 W/mK λ10,tr≤0,048

Hodnota U rámu 60 mm DIN 4108/3 W/m2K 0,8

Hodnota U rámu 80 mm DIN 4108/3 W/m2K 0,7

Akustický odpor 10 mm štrbiny – dB 45

Vnútorná hodnota Sd DIN EN ISO 12572 m 25

Externá hodnota Sd DIN EN ISO 12572 m 0,5

Tepelný odpor – °C -30/+80

Skladovanie – °C V suchu a obale +5/+20

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

Páska je vhodná pre utesnenie dverí a okenných rámov v jednom úkone. Páska pôsobí na princípe 3 úrovní: na vonkajšej strane 
zaisťuje vysokú odolnosť voči silnému dažďu, v strede zaisťuje dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu a vo vnútri vysokú odolnosť proti 
difúzii vodnej pary.

11

11

22

22

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

1   GIPS BAND

2   FRAME BAND 

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezplatným prístupom v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com 
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ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

KOMPRI BAND

ELASTICKÁ
Vďaka špeciálnemu zloženiu aj po čase zostáva

pružná a deformovateľná a kompenzuje pohyby
dreva a rozdielne deformácie stavebných materiálov

UNIVERZÁLNA
Samolepiaci stlačený profil je kompatibilný
s väčšinou bežných materiálov v stavebníctve.
Široký výber umožňuje utesnenie trhlín medzi
1 až 20 mm spôsobom v čase

HERMETICKÁ
Nepriepustná pre vzduch a vodu, prerušuje
prípadné akustické mosty v medzerách medzi
rôznymi stavebnými materiálmi kód šírka

[mm]
dĺžka 

[m]
expanzia 

[mm]
s trhlina 

[mm] ks/ 

D63512 10 13 10 1 - 4 30
D63514 15 13 10 1 - 4 20
D63532 15 8 20 4 - 10 20
D63552 15 4,3 30 6 - 15 20
D63572 20 3,3 45 9 - 20 15

KÓDY A ROZMERY

Samoexpanzná izolačná pena 
PUR pena

CERTIFIKOVANÁ AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Akustická izolácia až do 58 dB certifikovaná

inštitútom IFT Rosenheim
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DOPLNKY ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY DOPLNKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASŤ POUŽITIA A NÁVOD K POKLÁDKE

Zvlášť vhodné pre riešenie spojov medzi rôznymi stavebnými materiálmi, napr. štrbiny medzi materiálmi drevo a drevo, drevo a 
betón, sklo a drevo, atď. Vhodné tiež pre utesnenie škár v stavebných systémoch Blockhaus.

VLASTNOSTI NORMA MERNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Materiál – – ipregnovaná PUR pena

Impregnačný základ – – akrylát s látkami

Klasifikácia DIN 18542 trieda ohňovzdorný BG1 e BGR

Koeficient prechodovej škáry DIN 18542 m3 [h x m x (daPa)n] α<0,1 

Tepelná vodivosť DIN 52612 W/mK λ = 0,052

Odolnosť voči silnéhmu dažďu DIN 18542 Pa >600

Prevádzková teplota DIN 18542 °C -30/+90

Odolnosť voči svetlu a poveternostným vplyvom DIN 53387 – podľa normy

Kompatibilita s inými stavebnými materiálmi DIN 52453 – podľa normy

Rozmerové tolerancie DIN 7715 T5 P3 – podľa normy

Reakcia na oheň DIN 4102 trieda B1

Odolnosť proti difúzii vodných pár DIN 12572 μ <100

Hodnota Sd šírky 20 mm (otvorená) DIN 12572 m <2

Skladovanie – – v suchu a orig. obale 2 roky

Skladovacia teplota – °C +1/+20

1

1

2

2

APLIKÁCIA : KONŠTRUKČNÝ DETAIL

K nahliadnutiu je kompletná knižnica s bezplatným prístupom v sekcii “KONŠTRUKČNÉ DETAILY” na www.rothoblaas.com

1   KOMPRI BAND

2   GIPS BAND 
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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LISTA PRODOTTI

66

ZOZNAM VÝROBKOV

KÓDY

str. 27 
Úroveň normalizovaného kročajového
hluku pre ľahké drevené stropy

str. 31
Stanovenie indexu redukcie vibrácii Kij
drevostavieb

str. 51
Predbežný výpočet úrovne kročajového
hluku na stavbe pre vystužené
betónové stropy

PRÍKLADY VÝPOČTOV

KAP. 1 ZVUKOVO IZOLAČNÉ PROFILY

XYLOFON str. 16
pružný profil s vysokým výkonom
pre zvukovú izoláciu
D82411
D82412
D82413
D82414
D82415

CORK str. 24
ekologický panel pre zvukovú izoláciu
D82511
D82512

ALADIN STRIPE str. 28
profil pre zvukovú izoláciu
D82113
D82123

TRACK str. 32
zvukovo izolačná páska
D82214

TITAN SILENT str. 34
uholník pre ťahové sily so zvukovo
izolačným profilom 
D82361
D82113
D82123

SILENT UNDERFLOOR str. 40
zvukovo izolačná páska pre spodné
podlahové lišty  
D84613

TIE-BEAM STRIPE str. 42
pásový profil
D67644

GIPS BAND str. 44
antivibračný profil
D67464

SILENT EDGE str. 46
samolepiaca páska pre obvodové
odpruženie
D84123

KAP.2 PRUŽNÉ ZVUKOVÉ MEMBRÁNY

SILENT FLOOR str. 50
samolepiaca páska pre obvodové odpruženie  
D84113

SILENT WALL str. 52
hydroizolačná zvukotesná membrána
D85113

ROOF METAL str. 54
trojrozmerné rohože pre kovové strešné krytiny
D42786
D42772

KAP. 3 DOPLNKY

HERMETIC FOAM str. 58
pena s vysokým zvukovo izolačným výkonom 
D69202

FRAME BAND str. 60
samoexpanzná páska pre vypĺňanie otvorov
D67413
D67416

KOMPRI BAND str. 62
samoexpanzná izolačná pena  
D63512
D63514
D63532
D63552
D63572
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