
istem dodatne zvoč-
ne izolacije Ako-
estiregel je eden 

najučinkovitejših načinov za 
maksimalno zvočno izolacijo 
prostorov. Sestavljen je iz ela-
stično sestavljenih profilov, 
zvočno izolacijskega polnila, 
dveh slojev mavčno kartonskih 
plošč in ločilnega podložnega 
traku. Sistem Akoestiregel za-
gotavlja:

lastnosti – to je trenutno 
najbolj učinkovit sistem 
dodatne zvočne izolacije, še 
posebej za strope;

-
to izolira tudi udarni zvok, 
predvsem, kadar ne moremo 
zvočno izolirati tal v zgor-
njem prostoru;

frekvence;
-

plotno izolacijo;
-

de na potrebe po izolaciji in 
prostorske možnosti;

sistemu vijačenja sistem ne 
dovoljuje napačne montaže, 
t.j. ne more priti do »aku-
stičnega stika« med osnov-
no steno, kar pri drugih 
sistemih običajno poslabša 
rezultate.

V prvi vrsti je odvisen od de-
beline sistema in od vrste ob-
stoječih 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 izo-
lativnosti za dva tipa obstoje-
čih sten po montaži sistema 
Akoestiregel MD 50 ( izolacija 
50 mm ) in MD 100 (izolacija 
100 mm).

1. problem: slaba zvočna 
izolacija med učilnicami v 
glasbeni šoli, oviran pouk za-
radi 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 po-
meni 100-krat zmanjšanje pre-
hoda zvočne moči skozi stene 
in 75 % izboljšanje z vidika ob-
čutenega slušnega zaznavanja). 

Za stene največkrat uporabi-
mo debelino 50 mm, za strop 
pa debelino 100 mm, da lahko 
poleg zvoka v prostoru zaduši-
mo tudi udarni zvok od zgoraj.

Učitelji in učenci so zadovolj-
ni, omogočeno je nemoteno in 
kakovostno delo.

2. problem: glasbena skupi-
na ima vadbeni prostor v klet-

nem prostoru stanovanjske 
hiše. Hrup se je po konstruk-
ciji prenašal v zgornji nadstro-
pji, kar je bilo zelo moteče. 
Izmerjena raven zvoka v času 
igranja je bila v vadbeni sobi 



 


