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MAPPYSILENT – Technický list

Kategorie
Tlumící materiál

Popis
Mappysilent je elastomerická akustická bariéra obohacena o minerály
minerály. Díky své vysoké hustotě, hmotnosti
a pružnosti je skvělým materiálem k dosažení vynikající izolace proti hluku a vybracím.
Mappysilent lze zakoupit také v samolepící verzi s tavným lepidlem.

Instalace
Mappysilent je akustická bariéra vhodná pro použití ve všech případech, kde je vyžadována silná protihluková
izolace. Používá se ke snížení vibrací v kovových, plechových, skleněných, pryskyřicových, plastových a
laminátových konstrukcích. Mappysilent je ideální ve všech případech, kde je vyžadován materiál se skvělými
hodnotami zvukové impedance nejen mezi přilehlými místnostmi; lze snadno vložit
ožit mezi sdk
a osb desky, dřevotřísku, magnesiové ale i cemento
cemento-vláknité
vláknité desky pro zlepšení akustických vlastností.
Používá se na stěnách, stropech i v podlahách. Je vhodný také pro akustickou izolaci dlažby od zbytku
budovy.. Používá se jak u nových stave
staveb, tak pro rekonstrukce. Malá tloušťka dělá z Mappysilent ideální
ide
produkt také pro zvukovou izolaci vodovodních a odpadních trubek, kanaliz
kanalizacních
acních rozvodů a potrubí obecně,
zejména všude tam, kde je nedostatek
dostatek prostoru.
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Akustické vlastnosti

Index redukce hluku [dB]

Frekvence [Hz]

Mappysilent 2 mm (4 kg/m2) + cihla + sádrokarton

Index redukce hluku [dB]

Frekvence [Hz]
Omítka 1,5 cm + dutá cihla 8 cm + omítka 1,5 cm + dutina 5 cm + Mappysitent 2 mm (4 kg/m2) +
sádrokarton 1,25 cm

Snížení přenášeného hluku dlaždbou na standardní vysokozátěžové podlaze (UNI EN ISO 140-8)
ALw = 18 dB
2

2

Testování bylo provedeno na 1m složeného z keramických dlaždic 200 x 200 x 7 mm 12 kg/m , lepidla
2
na bázi polyuretanu, Mappysilent 2mm 4 kg/m a standardní betonové podlahy.
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Fyzikální vlastnosti
MAPPYSILENT

SPECIFIKACE

HODNOTA

BARVA

POLYMERNÍ SMĚS
MINERÁLNÍCH LÁTEK
ČERNÁ

HUSTOTA

2 +/+/ 0,05 g/cm3

TEPELNÁ ODOLNOST

-20 +120 °C

TVRDOST
T DLE SHOREHO

78 +/- 5

PEVNOST V TAHU

> 75 N/cm2

MATERIÁL

ISO 3795 - UL94
REAKCE NA OHEŇ
CERTIFIKÁT

EN 13501-1:2007

NEROZŠIŘUJE OHEŇ
TŘÍDA E

EN 13859-1:2005
89/106/EEC

CE

TLOUŠŤKA

DO 5 mm

TOLERANCE TLOUŠŤKY MATERIÁLU

+/-10%

KOEFICIENT DIFUZNÍHO ODPORU (p)

DIN EN 12086

POVRCH

24000
HLADKÝ

Vzorce a výpočty
°F = °C x 95 + 32
A (Btu/hrft ■ F) = 1.730735 * A (W/mK)

K = °C + 273.15
R (m2 K/W) = 1/U (W/m2K) = m\A
A (W/mK)

Pa = N/m2 = kg/ms2 = 10-5 bar = 9.87-10'6 atm = 7.5
7.5-10'3 torr = 145-10'6 psi
2
N = kgm/s = 0.102 kgf
A = tepelná vodivost; R = tepelná odolnost;; U = tepelná propustnost; kgf = kilogram-síla nebo kilopond.

Před objednáním se nejprve poraď
ďte
te s technickým poradcem a vyžádejte si všeobecná ustanovení
Další informace
Navštivte webové stránky www.mappyitalia.com kde můžete najít mnoho náhledů do světa Mappy:
Mappy novinky,
katalogy, brožury, technickou dokumentaci
dokumentaci, aplikační instrukce a ukázková videa.

Pro zobrazení stránky p
přímo z vašeho chytrého telefonu načtěte
te QR kód

© Mappy Italia SpA 2011

Společnost dIsponuje certifikovaným systémem managementu jakosti dle normy

EN ISO 9001:2008

Laboratoř MAPPY ITALIA byla založena v roce 1999 a v roce 2010 byla dále rozšířena
s cílem zajistit důkladnou kontrolu kvality a technický vývoj produktů ve spolupráci
se soukromými a mezinárodními výzkumnými ústavy
ústavy. Mappy Italia Laboratoř je
vybavena přístroji schopnými provádět chemickou analýzu fyzikálně-chemických
fyzikálně
vlastností a mechanické zkoušky podle nejdůležitějších mezinárodních norem
norem. Logo
laboratoře Mappy je zárukou kvality odpovídající standardu společnosti
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