
Технічний лист від 06.03.2018

ШУМАНЕТ-100Гідро
гідро-звукоізоляційний
рулонний матеріал
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поліефірне волокно з односторонньою полімерно-бітумною 
основою.

СКЛАД

Матеріал Шуманет-100Гідро монтується в суворій відповідності 
до інструкції по монтажу, наведеній в Альбомі інженерних 
рішень «Звукоізолюючі конструкції» ASP-501-0118.

Він доступний у вигляді альбому, а також в електронному 
вигляді на сайті www.shumanet.ua в розділі «База знань».

МОНТАЖ

• довжина рулону: 10 м
• ширина полотна: 1 м
• товщина матеріалу: 5 мм
• вага рулону: 34 кг

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
Не підлягає обов’язковій пожежній сертифікації.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Матеріал відповідає Державній службі України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів. (Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи від 31.05.18
№602-723-20-3/24152).

Частотна характеристика зниження приведеного
рівня ударного шуму ΔLnw

Шуманет-100Гідро являє собою гідроізоляційну армовану 
бітумну основу, до якої підклеєно звукоізолюючий волокнистий 
матеріал з високим ступенем ізоляції ударного шуму.

Шуманет-100Гідро застосовується в якості гідроізолюючої 
пружної прокладки під вирівнюючою стяжкою та призначений 
для улаштування звукоізоляційних плаваючих підлог з метою 
зниження рівня ударного шуму.

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модуль динамічної жорсткості
при навантаженні 2 кПа 80 МН/м3

розривна сила при розтягуванні 270 Н

водонепроникність при тиску не
більше 0,2 МПа, протягом 2 годин абсолютна

водопоглинання протягом 24 годин не більше 2%

Індекс зниження приведеного рівня
ударного шуму ΔLnw, під стяжкою
поверхневою щільністю 100-120 кг / м2

24 дБГруппа компаний «Акустик Групп» оставляет за собой 
право вносить изменения без уведомления
Техническая поддержка 8 (800) 222-08-77
support@acoustic.ru           www.acoustic.ru

Технический лист от 06.03.2018

ШУМАНЕТ-100Гидро
гидро-звукоизоляционный 
рулонный материал
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиэфирное волокно с односторонней полимерно-битумной 
основой.

СОСТАВ

Материал Шуманет-100Гидро монтируется в строгом соот-
ветствии с инструкцией по монтажу, приведенной в Альбоме 
инженерных решений  «Звукоизолирующие конструкции» ASP-
501-0118. Он доступен в виде альбома, а также в электронном 
виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».

МОНТАЖ

• длина рулона: 10 м
• ширина полотна: 1 м
• толщина материала: 5 мм
• вес рулона: 34 кг

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Не подлежит обязательной пожарной сертификации.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Материал соответствует единым СанЭиГ требовани-
ям к товарам подлежащим сан.-эпид. надзору (экс-
пертное заключение №775 выдано Центром гигиены 
и эпидемиологии Смоленской области).

Частотная характеристика снижения приведенного 
уровня ударного шума ∆Lnw

Акустические испытания выполнены лабораторией 
акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва

Протокол испытаний от 16.02.2016г.

Шуманет-100Гидро представляет собой гидроизоляционную 
армированную битумную основу, к которой подклеен 
звукоизолирующий волокнистый материал с высокой 
степенью изоляции ударного шума.

Материал Шуманет-100Гидро применяется в качестве 
гидроизолирующей упругой прокладки и предназначен для 
устройства звукоизолирующих плавающих полов 
с целью снижения уровня ударного шума.

ТУ 5774-007-85778346-2016

СЕРТИФИКАТЫ
Материал сертифицирован в системе ГОСТ Р
 (РОСС RU.АВ24.Н07857).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модуль динамической жесткости
при нагрузке 2 кПа 80 МН/м3

разрывная сила при растяжении 270 Н

водонепроницаемость при давлении
не более 0,2 МПа, в течение 2 часов абсолютная

водопоглощение в течение 24 часов не более 2%

Индекс снижения приведенного уровня 
ударного шума ∆Lnw, под стяжкой 
поверхностной плотностью 100-120 кг/м2

24 дБ
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Изоляция ударного шума Шуманет-100Гидро
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Частота, Гц

Снижение приведенного ударного шума «плавающей» стяжкой, 
уложенной на слой материала Шуманет-100Комби
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Ізоляція ударного шуму Шуманет-100Гідро
Зниження приведеного ударного шуму «плаваючою» стяжкою, покладеної на 
шар матеріалу Шуманет-100КомбіЗ

В
УК

О
ІЗ

О
Л

Я
Ц

ІЯ
 П

ІД
Л

О
ГИ


