
Descrierea produsului şi specificaţii tehnice

CARACTERISTICI FIZICE

Caracteristici acustice

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALARE ŞI DEPOZITARE

REV 1.1 RO

Factor de rezistenţă la vapori de apa (µ)
Rezistenţă la foc

EN 12667

2000/147/CE

0.109
F

-- 55 ⁽²⁾

Standard Unitate 15 20 30

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw) EN ISO 10140 53 ⁽¹⁾

21.0
gri / negru

Standard 10 15 20 30

10 15 20 30
1.20

Culoare

Grosime nominală
Lungime
Lăţime
Densitate
Greutatea specifică totală

PRG-MOD. 15 08/06/2012

⁽¹⁾ Raport de încercări nr. 3903/RP/05 of 2005; ITC of San Giuliano Milanese (MI)

⁽¹⁾ Raport de încercări nr. 4267/RP/06 of 2006; ITC of San Giuliano Milanese (MI)

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.

• material rezistent  

• uşor de montat  

• rezistenţă ridicaţă la umiditate şi condens

W/m°K

dB

mm
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Toleranţă 

± 1

± 0.01

± 0.01

± 5%

± 5%

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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Unitate

m

Standard 10 15 20 30

Izolaţie fonică a peretelui

Mustwall

Izolatie fonică de grosime ...mm livrată sub formă de panouri alcătuită din granule

de SBR (cauciuc stiren butadien) şi EPDM (monomer etilen propilen dienă)

compacte utilizând adeziv poliuretanic obtinute în urma unui proces de fabricatie

la cald. O tesătură anti stretch este aplicată pe ambele suprafeţe pentru protecţie.

Dimensiunile panoului sunt: lungime 1,2m, lătime 1,0m. Densitatea este de

...kg/m3.

Izolaţia peretelui

DATE TEHNICE

Structura peretelui - grosime de 260mm       

A: mortar 15mm grosime, cărămidă cu goluri 80mm, mortar 10mm                            

B: Mustwall şi gol de aer     

C: cărămidă cu goluri 80mm, tencuială 15mm

Unitate

10

A B C



INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

REV 1.1 RO

DATE TEHNICE

APLICAREA ADEZIVULUI

APLICAREA FIXĂRILOR

Ridicarea celui de al doilea zid, aplicând 

mortar rosturilor orizontale şi verticale.

Aplicarea panoului prin presare omogenă.

Aplicarea fixărilor mecanice din plastic prin 

batere cu ciocanul.

Realizarea stratului final de tencuială.

Aplicarea adezivului, în puncte, pe panou.

Poziţionarea panoul pe perete şi executarea 

gărilor de fixare, în număr de 5 pe fiecare panou 

(una în centru şi patru pe colţuri).

PRG-MOD. 15 08/06/2012

Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.I., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com

2/2

Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică a peretelui

Mustwall

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.

După fixarea panourilor pe perete, se 

etanşează rosturile dintre ele cu bandă 

adezivă Stik.


