Silka i Ytong – komfort akustyczny
Izolacyjność akustyczna jest jednym z największych wyzwań podczas projektowania obiektów wielorodzinnych i użyteczności publicznej.
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Izolacyjność akustyczna ścian Ytong i Silka w zależności od masy przegrody

■

możliwość zapewnienia odpowiedniej izolacyjności termicznej.

Silka E18A+ grub. 18 cm

Silka Tempo grub. 24 cm

Ytong PP5/0,7 grub. 24 cm

– cienka ściana akustyczna

– efektywne rozwiązanie

– ściany między lokalem
mieszkalnym a korytarzem

■

Elementy murowe o gęstości

■

2000 kg/m .

Izolacyjność akustyczna ścian
z bloków Silka Tempo o grub.
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24 cm wynosi RA1 = 57 dB
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Ś ciany z bloczków Ytong
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PP5/0,7 o grub. 24 cm z tyn-

.

Ciężar powierzchniowy ścian
z tynkiem gipsowym o grub.
1 cm - 380 kg/m .

kiem cem.-wap. o grub. 2 cm.
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System Silka Tempo pozwala
na wymurowanie ścian nawet
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Wymagana izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych
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Ytong PP5/0,7 24 cm

236
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1)

 ozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
R
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami)

2)

Wartość nie uwzględnia przenoszenia bocznego dźwięku indywidualnego dla miejsca wbudowania przegrody

3)

Wartość szacowana na podstawie prawa masy. Ze względu na duży rozmiar elementów Silka Tempo, wykonanie
laboratoryjnego badania izolacyjności akustycznej nie jest możliwe.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym
Biuro obsługi inwestycji: 801 122 227* · 29 767 03 60*
www.ytong-silka.pl · www.budowane.pl
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

