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• Перед початком монтажу конструкції підлоги
із застосуванням матеріалу Шуманет-Термо
необхідно ретельно очистити поверхню від
будівельного сміття. Поверхня має бути рівна,
виступаючі елементи у вигляді арматури,
напливів бетону повинні бути видалені.

• Матеріал Шуманет-Термо укладається на
підготовлену поверхню з перепуском стиків
суміжних полотнищ матеріалу не менше 100 мм
з обов’язковим підйомом матеріалу на стіни
на висоту трохи більшу висоти стяжки. Стики
суміжних полотнищ проклеюються армованим
скотчем. Перед початком виконання стяжки
поверхня матеріалу закривається розділяючим
шаром поліетиленової плівки, яка також
піднімається на всі вертикальні поверхні.

• Далі виконується монтаж цементно-піщаної
стяжки з піскобетону марки не нижче М300 або
товарного бетону товщиною не менше 60 мм.
Стяжка в обов’язковому порядку армується
металевою сіткою з розміром чарунки 50x50
мм і діаметром прутка 4 мм. Сітка повинна
розташовуватися в нижній третині стяжки на рівні
15-20 мм від матеріалу Шуманет-Термо.

• При великій площі поверхні підлоги стяжка
виконується ділянками площею не більше 30 м² з
обов’язковим влаштуванням деформаційних швів.
У місцях влаштування деформаційних швів може
бути застосований як матеріал Шуманет-Термо,
так і кромочна стрічка Вібростек-М в 2 шари.

• Після набору міцності стяжки надлишки
виступаючого по периметру матеріалу Шуманет-
Термо підрізають будівельним ножем. Отримані
шви заповнюються віброакустичним герметиком
Акуфлекс-ВС.

IНСТРУКЦIЯ IЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Шуманет-Термо – теплозвукоізоляційний матеріал, призначе-
ний для використання в якості пружного шару в конструкціях 
звукоізолюючих підлог «плаваючого» типу з метою підвищен-
ня теплоізоляції перекриття та зниження передачі ударного 
шуму через нього. 
Матеріал Шуманет-Термо виготовляється відповідно до ТУ 
23.99.19-014-28789041-2020

• Довжина полотна – 7 м;
• Ширина полотна – 1,4 м;
• Товщина полотна – 9 мм;
• Теплопровідність  – не більше 0,028 Вт/(м*К)
• Зниження приведеного рівня ударного шуму Δ Ln,w під

вирівнюючою стяжкою поверхневої щільності 120 кг/м²:
– 30 дБ

• Індекс звукопоглинання αw на відносі 40 мм
від жорсткої поверхні – 0,6

• Шуманет-Термо – стандартне полотно, яке
рекомендується до застосування в якості базового
рішення.

• Неткане полотно знижує емісію частинок волокон
пружного звукопоглинального шару.

• Поєднання звукоізоляційних, звукопоглинальних і
теплоізоляційних характеристик в одному матеріалі.

• Високі показники зниження ударного шуму - до 30 дБ.
• Високі характеристики звукопоглинання.
• Високі теплоізоляційні властивості.

ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шуманет-Термо
тепло-звукоiзоляцiйний мат

Матеріал Шуманет-Термо складається з пружного 
волокнистого звукопоглинального шару на мінеральній основі, 
який помістили в неткану оболонку.

СКЛАД

ТУ 23.99.19-014-28789041-2020
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