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ШУМАНЕТ-КОННЕКТ К15
віброізоляційний
стельовий підвіс
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Підвіс являє собою перфоровану скобу, з’єднану з основою через 
віброізоляційні вставки з матеріалу Sylodyn®. Конструкція виробу 
виконана таким чином, що сила притискання до несучої поверхні 
не впливає на його жорсткість. Таким чином, його віброізоляційні 
властивості залишаються стабільними, а зниження рівня 
звукових коливань досягає 20 дБ.

СКЛАД

Підвіси Шуманет-коннект К15 монтуються в суворій відповідності 
до інструкції з монтажу, в Альбомі інженерних рішень «Звукоі-
золяційні конструкції» ASP-501-0118. Він доступний у вигляді 
альбому, а також в електронному вигляді на сайті shumanet.ua
в розділі «База знань».

МОНТАЖ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Не підлягає обов’язковому підтвердженню 
відповідності 

АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ізоляція повітряного шуму

Віброізоляційні стельові підвіси Шуманет-коннект К15 
розроблені спеціально для застосування в конструкціях 
підвісних стель з ГКЛ / ГВЛ на металевому каркасі.

Застосування у віброізоляційних стельових підвісах Шуманет-
коннект К15 матеріалу Sylodyn® в якості віброізоляційного 
елементу дозволяє істотно знизити проходження звукових 
вібрацій через підвіс, тим самим відчутно збільшити додаткову 
звукоізоляцію конструкції в цілому.

ТУ 5763-007-58196723-2008

СЕРТИФІКАТИ

• Лист-відмова
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СКЛАД
Підвіс являє собою перфоровану скобу, з'єднану з основою 
через віброізоляційні вставки з матеріалу Sylodyn®. Конструкція 
виробу виконана таким чином, що сила притискання до несучої 
поверхні не впливає на його жорсткість. Таким чином, його 
віброізоляційні властивості залишаються стабільними, а 
зниження рівня звукових коливань досягає 20 дБ.

Підвіси Шуманет-коннект К15 монтуються в суворій 
відповідності до інструкції з монтажу, в Альбомі інженерних 
рішень «Звукоізоляційні конструкції» ASP-501-0118. Він 
доступний у вигляді альбому, а також в електронному 
вигляді на сайті shumanet.ua в розділі «База знань».

МОНТАЖ
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Шуманет-коннект К15
віброізоляційний
стельовий підвіс

ТУ 5763-007-58196723-2008

Віброізоляційні стельові підвіси Шуманет-коннект К15 
розроблені спеціально для застосування в конструкціях 
підвісних стель з ГКЛ / ГВЛ на металевому каркасі.

Застосування у віброізоляційних стельових підвісах 
Шуманет-коннект К15 матеріалу Sylodyn® в якості 
віброізоляційного елементу дозволяє істотно знизити 
проходження звукових вібрацій через підвіс, тим самим 
відчутно збільшити додаткову звукоізоляцію конструкції в 
цілому.

СЕРТИФІКАТИ

Лист-відмова

Група компаній «Acoustic Group» 
Технічна підтримка 044-251-21-21 
info@shumanet.ua 
www.shumanet.ua
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Частота, Гц

Розхід підвісів 2,8 шт./м2

Максимальне навантаження на підвіс 15 кг

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукоізоляція ж / б плити перекриття з вирівнюючою
стяжкою товщиною 220 мм
Звукоізоляція ж / б плити перекриття з вирівнюючою
стяжкою товщиною 220 мм із застосуванням 
віброізолюючих підвісів Шуманет-коннект К15
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Звукоізоляція ж / б плити перекриття з вирівнюючою
стяжкою товщиною 220 мм
Звукоізоляція ж / б плити перекриття з вирівнюючою 
стяжкою товщиною 220 мм із застосуванням 
віброізолюючих підвісів Шуманет-коннект К15


