
Descrierea produsului şi specificaţii tehnice

CARACTERISTICI FIZICE

CARACTESTICI ACUSTICE

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALARE ŞI DEPOZITARE

REV 1.1 RO

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

Trywall

Panou de izolaţie acustică, de 48mm grosime: un panou de fibre şi granule de SBR

(Stiren Butadien Cauciuc) şi EPDM (monomer etilen propilen dienă) presate într-un

proces cald, utilizând adeziv ureic, de 8mm grosime şi densitate de 800kg/m3,

ataşat de cele două suprafeţe câte un panou din fibre de poliester, de 20mm

grosime şi densitate de 60kg/m3. Panourile au dimensiuni de 1,20m lungime şi

60cm lăţime.

Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane

DATE TEHNICE

Grosime nominală 
Lungime

Unitate

mm

m

•  izolaţie acustică şi termică - valori ridicate 

•  rezistenţă excelentă la umiditate 

• rezistenţă excelentă la foc
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Toleranţă 

± 2

± 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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m

kg/m³

Lăţime

kg/m²

Densitat (panou de cauciuc + panou de poliester)

Greutatea specifică totală
Culoare

Trywall 48

48

60 + 800 + 60
8,80

Trywall 48

1,20
0,60

verde

Standard

⁽¹⁾  Valori obţinute în laborator de încercări ISOLGOMMA

Rezistenţă la foc EN 13501-1

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.

W/m°K

Structura peretelui - grosime de 100mm                 

A: strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2           

B:Panou Trywall în structură metalică 50mm        

C:strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2.

EN 12667

Structura peretelui - grosime de 200mm                 

A: strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2, fixat într-un cadru metalic 50mm  

B: Panou Trywall              

C:strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2, fixat într-un cadru metalic 50mm.

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw) dB

Coeficient de conductivitate termică (λ)

Unitate
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F

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw)

Atenuarea nivelului de vibraţii (Rw)

Structura peretelui - grosime de 160mm                 

A: strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2, fixat într-un cadru metalic 50mm  

B: Panou Trywall în structură metalică 50mm        

C:strat dublu de plăci gips carton, 12,5mmx2, fixat într-un cadru metalic 50mm.

dB 59 ⁽¹⁾

Standard Unitate

EN ISO 10140

EN ISO 10140

EN ISO 10140

dB 54 ⁽¹⁾

Trywall 48

0,047

60 ⁽¹⁾

BA C

BA C

A CB



INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

REV 1.1 RO

Aplicarea benzii adezive Stywall S3-A pe 

rama metalică.

Fixarea montanţilor metalice pe podea, 

perete şi tavan.

Fixarea montanţilor metalici pe tavan şi a 

ghidajelor cu fixări mecanice.

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

Trywall

Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane

DATE TEHNICE

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

2/3

Introducrea panourile izolatoare, Triwall Finalizarea izolării.

Aplicarea benzii de armare a rosturilor 

plăcilor de gips-carton.

Chituirea rosturilor.

Variantă: Structură dublă - al doilea rând de 

structură metalică.

Variantă: Stywall aplicat pe părţile laterale ale 

plăcilor montanţilor verticali.

Variantă: Placare dublă cu gips-carton, 

pentru îmbunătăţirea structurii peretelui.

Fixarea plăcilor de gips-carton pe una din 

părţi.

Acoperirea stratului izolator cu plăci de gips-

carton fixat mecanic de cadrul metalic.
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

REV 1.1 RO
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Izolaţia peretelui

Izolaţie fonică pentru tavane

TAVAN SUSPENDAT

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.

Aplicarea benzii adezive Stywall S3A 

perimetral pe rama metalică.

Trywall

Izolaţie termică şi acustică pentru pereţi despărţitori şi tavan

Marcarea şi fixarea cârligelor acustice.

DATE TEHNICE


