C 7 J ; H ? 7 B ?

DW`kÿ_dael_j[`_i_ij[cZeZWjd[
pleÿd[_pebWY_`[fheijehel
Plea`[j[ aepWZk_j_"iW`i[hWp_h`Wfeij[dia_^_dc[Z[jW d_^aedijhkaY_`W^_ddW`Z[fej
fh[aehWpd_^pleÿd_^ceijel$DW`Xeb`fheXb[cWj_ÿd[ied_pa[\h[al[dY[XWieliaW]bWiX_bW"
^e`W"kZWhY_fh[Zc[jel"a_`_^`[jkZ_dW`j[ `[pWZk_j_$
istem dodatne zvočne izolacije Akoestiregel je eden
najučinkovitejših načinov za
maksimalno zvočno izolacijo
prostorov. Sestavljen je iz elastično sestavljenih profilov,
zvočno izolacijskega polnila,
dveh slojev mavčno kartonskih
plošč in ločilnega podložnega
traku. Sistem Akoestiregel zagotavlja:
t PEMJʊOF [WPʊOPJ[PMBUJWOF
lastnosti – to je trenutno
najbolj učinkovit sistem
dodatne zvočne izolacije, še
posebej za strope;
t TUSPQOB J[WFECB VʊJOLPWJto izolira tudi udarni zvok,
predvsem, kadar ne moremo
zvočno izolirati tal v zgornjem prostoru;
t VʊJOLPWJUP EVÝJ UVEJ OJ[LF
frekvence;
t [BHPUBWMKB UVEJ PEMJʊOP UPplotno izolacijo;
t QSJMBHPEMKJWPTU EFCFMJOF HMFde na potrebe po izolaciji in
prostorske možnosti;
t [BIWBMKVKPʊ JOPWBUJWOFNV
sistemu vijačenja sistem ne
dovoljuje napačne montaže,
t.j. ne more priti do »akustičnega stika« med osnovno steno, kar pri drugih
sistemih običajno poslabša
rezultate.
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V prvi vrsti je odvisen od debeline sistema in od vrste obstoječih zidov. V splošnem je z
njim možno izboljšati zvočno
izolativnost sten/stropov za 16
do 25 dB, kar pomeni z vidika
slušnega zaznavanja do 80 %
izboljšanje. To je praktično že
na zgornji meji možnega.
Spodnja tabela prikazuje
stopnje izboljšanja zvočne izolativnosti za dva tipa obstoječih sten po montaži sistema
Akoestiregel MD 50 ( izolacija
50 mm ) in MD 100 (izolacija
100 mm).
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1. problem: slaba zvočna
izolacija med učilnicami v
glasbeni šoli, oviran pouk zaradi prehajanja zvokov med
prostori. Izmerjena zvočna
izolacija sten je znašala 48 dB
(po predpisih bi morala biti
min. 60 dB).
Rešitev: izvedba sistema
dodatne zvočne izolacije sten
Akoestiregel MD 100.
Rezultat: izmerjena zvočna
izolativnost sten po sanaciji je
znašala 68 dB, doseženo je bilo
izboljšanje za 20 dB (kar pomeni 100-krat zmanjšanje prehoda zvočne moči skozi stene
in 75 % izboljšanje z vidika občutenega slušnega zaznavanja).
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Za stene največkrat uporabimo debelino 50 mm, za strop
pa debelino 100 mm, da lahko
poleg zvoka v prostoru zadušimo tudi udarni zvok od zgoraj.

Učitelji in učenci so zadovoljni, omogočeno je nemoteno in
kakovostno delo.
2. problem: glasbena skupina ima vadbeni prostor v klet-
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nem prostoru stanovanjske
hiše. Hrup se je po konstrukciji prenašal v zgornji nadstropji, kar je bilo zelo moteče.
Izmerjena raven zvoka v času
igranja je bila v vadbeni sobi
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