
Descrierea produsului şi specificaţii tehnice

CARACTERISTICI FIZICE

CARACTESTICI ACUSTICE

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALARE ŞI DEPOZITARE

REV 1.0 RO

•  hipoalergic 

• compatibil cu mediu 

• nu putrezeşte

FYBRO 30 FYBRO 50

dB

30 50

1,2 2,0
verde

40

1,20
Grosime nominală 
Lungime

0,60

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

Izolaţie fonică de grosime ...mm, din fibre de poliester; densitate de 40kg/m3.

Panourile au dimensiunile:120cm lungime, 60cm lăţime

Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane

FybroDATE TEHNICE

3,2

EN 12667

Standard Unitate

0,036

Densitate
Lăţime

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw)
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± 10%

Sugestiile si informaţiile tehnice prezentate mai jos reprezintă cunostiinţele noastre privind proprietăţile si utilizările produsului. ISOLGOMMA îsi rezervă dreptul să modifice sau să actualizeze

datele tehnice fără o avertizare în prealabil. Acest document aparţine ISOLGOMMA.
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dB

⁽¹⁾ Valori obţinute în laborator de încercări ISOLGOMMA

Rezistenţă la foc

kg/m²Greutatea specifică totală

m

Unitate

mm

m

kg/m³

Toleranţă 

± 10%

± 0.005

± 0.005

± 10%

Culoare

Structura peretelui - grosime de 28cm                 

A: strat dublu de plăci din gips-carton de 1,25x2cm montate în ramă metalică de 75mm                  

B: Fybro 30                  

C: strat dublu de plăci din gips-carton de 1,25x2cm montate în ramă metalică de 75mm

54 ⁽¹⁾

56 ⁽¹⁾ -

FYBRO 30 FYBRO 50Standard Unitate

Structura peretelui - grosime de 29cm                 

A: mortar 1,5mm, cărămidă cu goluri 12cm, mortar 1,0cm                

B: Fybro 50  

C: cărămidă cu goluri 8cm , cu tencuială de 1,5cm.

-EN ISO 10140

EN ISO 10140
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Fiecare palet este ambalat şi protejat în folie de polietilenă rezistentă la apă. Se recomandă depozitare în spaţii închise,

pentru a evita infiltraţiile de apă pluvială.

B - s2 - d0

Coeficient de conductivitate termică (λ) W/m°K

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw)

EN 13501-1

FYBRO 30 FYBRO 50

Factor de rezistenţă la vapori de apa (µ) EN 12086

A B C 

A B C 



INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

REV 1.0 RO

PERETE DE GIPS-CARTON

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

Fixarea montanţilor metalici pe tavan şi a 

ghidajelor cu fixări mecanice.

Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane

Fybro

Aplicarea benzii adezive Stywall S3-A pe rama 

metalică. Fixarea montanţilor metalice pe 

podea, perete şi tavan.

DATE TEHNICE
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Acoperirea stratului izolator cu plăci de gips-

carton fixat mecanic de cadrul metalic.

Aplicarea benzii de armare a rosturilor 

plăcilor de gips-carton.

Chituirea rosturilor.

Pozarea benzii pe pardoseala uscată înaintea 

ridicării zidului.

Ridicarea zidului, aplicând mortar rosturilor 

orizontale şi verticale.

Aplicarea pe primul zid un strat de mortar 

grosier de cca. 1 cm grosime.

Ridicarea celui de al doilea zid, în aceeaşi 

manieră ca şi primul, introducând panoul în 

golul dintre ziduri.

Realizarea stratului final de tencuială.

Fixarea plăcilor de gips-carton pe una din 

părţi.

Introducrea panourile izolatoare, Fybro.

PERETE DUBLU
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

REV 1.0 RO

TAVAN SUSPENDAT

Marcarea şi fixarea cârligelor acustice.Aplicarea benzii adezive Stywall S3A 

perimetral pe rama metalică.

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

FybroDATE TEHNICE
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Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane
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Fixarea mecanică a plăcilor de gips-carton. Aplicarea benzii de armare a rosturilor 

plăcilor de gips-carton.

Chituirea rosturilor.
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Fixarea montanţilor primei reţele metalice 

de cârlige.

Fixarea montanţilor primei reţele metalice 

perimetral.

Fixarea montanţilor celei de-a doua reţele 

metalice perimetral.

Amplasarea panourilor izolatoare peste 

reţelele metalice.

Aşezarea plăcilor de gips-carton pe profilul 

metalic.

Fixarea montanţilor celei de-a doua reţele 

metalice.


