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heliisolatsioonimaterjalid
vibroisolatsioonimaterjalid
vuugitihendid
mänguväljakute katted

ISOLGOMMA ISOLATSIOONIMATERJALID
Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada nii, et ruumides ja ehitise territooriumil oleks tagatud
rahuldavad müratingimused vastavalt nende
otstarbele.
Ehitise mürakaitse hõlmab kaitset
• õhumüra eest
• löögimüra k.a sammumüra eest
• tehnoseadmete müra eest
• ehitise enda sees tekkinud või ehitisega
seotud müra eest

Isolgomma ROLL
Hoonetes löögimüra k.a sammumüra vähendamiseks on sobiv lahendus “ujuvpõrand”.
Isolgomma rullmaterjal Roll on armeeritud bituumenpapp, mis moodustab elastse eralduskihi ja
takistab müra levimist läbi konstruktsioonide allpool olevatesse ruumidesse.
Tooteid iseloomustab:
• mõõtmete stabiilsus
• kemikaalidekindlus
• vastupidavus
• ei mädane
• kasutustemperatuur kuni +200 OC

Seda kõike arvestades on Itaalia firma ISOLGOMMA välja töötanud
• heliisolatsioonimaterjalid
• vibroisolatsioonimaterjalid
• mänguväljakute katted

KASUTUSKOHAD
• Uute ja olemasolevate hoonete välisseinte
soojustus ja heliisolatsioon
• Siseseinte soojustus ja heliisolatsioon
• Põrandate soojustus ja mürasummutus nn
ujuvpõrandate tegemine
• Masinate alus- või hõõrdepinna isolatsioon

ISOLGOMMA
HELIISOLATSIOONIMATERJALID
Isolgomma toodete
• akustiline versioon on valmistatud vulkaniseeritud kummikiududest ja -graanulitest,
spetsiaalsest lateksist ja bituumenpapist
• termoakustilise versiooni korral on kummisegule lisatud veel granuleeritud korki.
Tooted valmistatakse nii paneelidena kui ka
rullmaterjalina.

TEHNILISED ANDMED
Tihedus

Isolgomma paneelid
Ruumi heliisolatsiooniomaduste parendamisel on heaks lahenduseks helisummutava paneelide paigaldamine olemasolevale (tellis-,
kipsplaat- jm) vaheseinale. Sellise lahenduse
korral on seinal ka suur soojamahtuvus ja see
töötab ka soojusisolatsioonina. Paneelid on ka
heaks niiskustõkkeks.

- rullid

300...800 kg/m3

- paneelid

450...800 kg/m3

Helipidavuse reduktsioon

20...50 dB

Soojusjuhtivustegur, λ

0,028...0,113
W/mK

Dünaamiline jäikus

27 MN/m3

Veeauru difusioonitakistus, µ

> 500

MÕÕTMED
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Akustiline versioon

Termoakustiline versioon

R (rullid)

M (paneelid)

RTA (rullid)

PTA (paneelid)

Paksus, mm

4, 6, 8, 10

10, 15, 20, 30, 40

6, 8 10

10, 15, 20, 30, 40

Pikkus, mm

5000

1000

5000

1000

Laius, mm

1000

1000

1000

1000

Isolgomma PTA või M
krohv
Seinakonstruktsioon
põrandaliist
tihend
põranda tasanduskiht

Isolgomma
riba

Isolgomma paneelid

Isolgomma R või RTA

betoonpõrand
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ISOLGOMMA VIBROISOLATSIOONIMATERJALID
Tööstusrajatiste ja masinate tööst tingitud konstruktsioonide vibreerimise vähendamiseks sobib
Isolgomma vibroisolatsioonimaterjal.
Isolgomma MAV on valmistatud kuumpressmeetodil ümbertöödeldud kummiosakestest
ja spetsiaalsetest sideainetest.
Toodetakse nii plaat- kui ka rullmaterjalina.

TEHNILISED ANDMED
Tihedus

500...1000 kg/m3

Helineeldumine, α

0,55

Soojusjuhtivustegur, λ

0,113 W/mK

Vibroisolatsioon

0,075

Staatiline jäikus, KS

7 N/cm3

Tooteid iseloomustab:

Dünaamiline jäikus, Kd

29n N/cm3

•
•
•
•
•
•
•

Omavõnkesagedus

15 Hz

madal elastusmoodul
kõrge vibroisolatsiooni tase
mõõtmete stabiilsus
ilmastikukindlus
vastupidavus õlidele, määretele, hapetele
elektrit mittejuhtiv
kasutustemperatuur kuni +200 OC

MÕÕTMED
Paksus, mm

6...60

Pikkus, mm

500...6000

Laius, mm

500...1200

JN-VUUGITIHEND

MÄNGUVALJAKUTE KATTED

JN-vuugitihend on suletud rakustruktuuriga
elastne polüeteentihend.
Tihend on ümara profiiliga, niiskukindel ja ei
kaota omadusi temperatuurikõikumiste korral
ning keemiliste ainete mõjul.

Isolgomma mänguväljakute kate oma libisemiskindlusega on efektne materjal õnnetuste ennetamiseks.
Toode on ilmastiku- ja veekindel, kiirelt kuivav,
hügieeniline, kergelt paigaldatav.

KASUTUSKOHAD
JN-vuugitihend on mõeldud
• seinapaneelide liitekohtade, pragude, vuukide jne täiteks
• akna- ja ukseplokkide tihendamiseks
• kõnniteede ja põrandate liitmikes
• tellis- ja plokkseintes
JN kasutatakse nn “külmtöötlemisel”, kus vuugi
või prao põhja vuugitihendiga täitmisele järgneb
selle katmine sobiva mastiksiga.
TEHNILISED ANDMED
Tihedus

30 kg/m3

Lubatud hälbed

± 1 mm läbimõõdust

Soojusjuhtivus

0,04 W/mK

Temperatuuritaluvus

-40 OC...+100 OC

Värvus

hall

Lõhn

lõhnatu

Omavõnkesagedus

15 Hz

Toote sortiment

Diameeter,
mm
6
8
10
13
16
20
25
30
35
40
50

DAKT OÜ

Raba 37,
80010 PÄRNU
Tel. 44 73730
Faks 44 73731
e-post: dakt@dakt.ee
www.dakt.ee

jm kastis
või kilepakendis
750
800
600
400
250
150
100
80
180
120
90

KASUTUSKOHAD

• mänguväljakud

• lasteaedade, koolide ja vanadekodude teerajad
• ülekäigurajad

