
Технічний лист № 1.1 Версія від 06.03.2018

САУНДЛАЙН-dB
звукоізоляційний
триплекс
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Являє собою два обважнених вологостійких гіпсоволокнистих 
листа підвищеної щільності (ГВЛВУ) товщиною по 8 мм, з’єднаних 
між собою еластично-пружним шаром спеціального герметика.

СКЛАД

Листи акустичного триплекса САУНДЛАЙН-dB монтуються 
в суворій відповідності до інструкції з монтажу, яка наведена 
в Альбомі інженерних рішень «Звукоізолюючі конструкції»
ASP-501-0118. Він доступний у вигляді альбому, а також 
в електронному вигляді на сайті shumanet.ua в розділі «База
знань».

МОНТАЖ

 
 

• розміри: 1200 х 600 х 21 мм
• поверхнева щільність - 19,5 кг / м2

• вага панелі: 30 кг

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
жної безпеки - КМ1Клас поже

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Матеріал відповідає Висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
№602-123-20-3/24189 від 31.05.18 р.

Спеціалізований тришаровий матеріал для
облаштування звукоізолюючої обшивки каркасних
перегородок, облицювань підвісних стель.

СЕРТИФІКАТИ

Відмовний лист.

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність 19,5 кг/м2

водопоглинання лицьової
поверхні

1 кг/м2

межа міцності при вигинанні не менше 4,5 Мпа 
(45 кгс/см2)

АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання

Звукоізоляція каркасної перегородки на профілі 100 мм

З
ву

ко
із

ол
яц

ія
, д

Б

Група компаній «Акустик Груп Україна» 
залишає за собою право вносити зміни 
без повідомлення Технічна підтримка 
+38 (044) 251-21-21
info@shumanet.ua   www.shumanet.ua
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Являє собою два обважнених вологостійких 
гіпсоволокнистих листа підвищеної щільності
(ГВЛВУ) товщиною по 8 мм, з'єднаних між 
собою еластично-пружним шаром спеціального 
герметика.

СКЛАД

Листи акустичного триплекса САУНДЛАЙН-dB монтуються в 
суворій відповідності до інструкції з монтажу, яка наведена в 
Альбомі інженерних рішень «Звукоізолюючі конструкції» 
ASP-501-0118. Він доступний у вигляді альбому, а також в 
електронному вигляді на сайті shumanet.ua в розділі «База 
знань».

МОНТАЖ

• розміри: 1200 х 1200 х 16,5 мм
• поверхнева щільність - 19,5 кг / м2
• вага панелі: 30 кг

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
Клас пожежної безпеки - КМ1
(Пожежна декларація № Д-RU.ПБ04.В.00214).

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Матеріал відповідає Висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-3/24189 від 31.05.18р

Ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання

САУНДЛАЙН-dB
звукоізоляційний
триплекс

Спеціалізований тришаровий матеріал для 
облаштування звукоізолюючої обшивки каркасних 
перегородок, облицювань підвісних стель.

СЕРТИФІКАТИ

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність 19,5 кг / м2

водопоглинання лицьової 
поверхні 1 кг / м2

межа міцності при вигинанні
не менше 4,5 Мпа 
(45 кгс / см2)

Частота, Гц
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Перегородка на стоєчном профілі  Gyproc АКУ-ПС 100 мм, обшита з 
кожного боку листом Саундлайн-dB і листом ГКЛ-АКУЛАЙН, Rw = 62 дБ 
Перегородка на стоєчном профілі Gyproc АКУ-ПС 100 мм, обшита з 
кожного боку 2 листами ГКЛ, Rw = 54 дБ

Звукоізоляція каркасної перегородки на профілі 100 мм

Шуманет-ЕКО, склоплита НГ 

Саундлайн-dB триплекс ГВЛВУ

Профіль Gyproc АКУ-ПС 100 мм

Саундлайн-ГКЛА

Акуфлекс-ВС

Стрічкова звукоізоляційна прокладка 
Вібростек-М 100

Акуфлекс-ВС
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