
ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
Клас пожежної безпеки - КМ1

Технический лист от 06.03.2018
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ЗИПС-Z4 
звукоизоляционная панель 
четвертого поколения

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель ЗИПС-Z4 представляет собой комбинацию пазогребневых 
ГВЛВ 20 мм и стекловолокнистой плиты 20 мм. Каждая панель 
содержит восемь виброизолирующих узлов крепления, а также 
шесть опорных элементов из материала Sylomer, с помощью 
которых можно регулировать относ панели от поверхности 
до 20 мм, а с применением дополнительных самоклеющихся 
ST-опор – до 50 мм.

СОСТАВ

Панели ЗИПС-Z4 применяются в звукоизолирующих 
конструкциях. Монтируются в соответствии с Альбомом 
инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» 
ASP-501-0118». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Длина панели: 1200 мм
• Ширина панели: 600 мм
• Толщина панели: 42,5 мм
• Толщина системы: 55 мм
• Вес панели: 19,3 кг

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Класс пожарной опасности - КМ1
(сертификат соответствия № C-RU.ПБ97.В.01125).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Материал соответствует единым СанЭиГ требова-
ниям к товарам подлежащим сан. эпид. надзору 
(экспертное заключение №2693-6 выдано Центром 
гигиены и эпидемиологии в Московской области).

Изоляция воздушного шума

Акустические испытания выполнены лабораторией 
акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород. 

Протокол испытаний № 2019/06-01

Применяется в составе системы с гипсокартонными 
звукоизоляционными листами Аку-Лайн при строительстве 
и реконструкции зданий для увеличения звукоизоляции 
однослойных строительных конструкций: гипсовых, кирпичных 
и бетонных стен, перегородок, а также железобетонных 
перекрытий в жилых и общественных зданиях для 
дополнительной изоляции жилых помещений, офисов                 
и технических помещений.

Эффективный рабочий диапазон системы от 100 Гц.

ТУ 5760-001-58196723-2003

СЕРТИФИКАТЫ

Индекс дополнительной
изоляции воздушного шума, ∆Rw

13-15 дБ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кирпичная перегородка с установленной системой ЗИПС
Кирпичная перегородка толщиной 120 мм

поверхностная плотность системы 39 кг/м2

водопоглощение лицевой стороны 1 кг/м2

предел прочности при изгибе 4.5 (45) МПа 
(кгс/см2)

Материал сертифицирован в системе ГОСТ Р
(№ РОСС RU.АВ24.Н07709)
Материал допущен для применения в строительстве
на территории Республики Казахстан.
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Технічний лист від 06.03.2018

ЗІПС-Z4  
звукоізоляційна панель
четвертого покоління
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель ЗІПС-Z4 являє собою комбінацію пазогребневих ГВЛВ
20 мм та скловолокнистої плити 20 мм. Кожна панель містить
вісім віброізолюючих вузлів кріплення, а також шість опорних
елементів з матеріалу Sylomer, за допомогою яких можна
регулювати віднос панелі від поверхні до 20 мм, а із
застосуванням додаткових самоклеючих ST-опор - до 50 мм.

СКЛАД

Панелі ЗІПС-Z4 застосовуються в звукоізолюючих
конструкціях. Монтуються відповідно до альбому
інженерних рішень «Звукоізолюючі конструкції»
ASP-501-0118.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

• довжина панелі: 1200 мм
• ширина панелі: 600 мм
• товщина панелі: 42,5 мм
• товщина системи: 55 мм
• вага панелі: 19,3 кг

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Матеріал відповідає єдиним СанЕіГ вимогам
до товарів, що підлягають сан. епід. нагляду

Ізоляція повітряного шуму

Застосовується в складі системи зі спеціалізованими
звукоізоляційними гіпсокартонними листами при будівництві 
та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції 
одношарових будівельних конструкцій: гіпсових, цегляних та 
бетонних стін, перегородок, а також залізобетонних перекриттів 
в житлових та громадських будівлях для додаткової ізоляції 
житлових приміщень, офісів та технічних приміщень.

Ефективний робочий діапазон системи від 100 Гц.

СЕРТИФІКАТИ
Матеріал сертифікований 

Індекс додаткової ізоляції
повітряного шуму, ∆Rw

13-15 дБ

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Цегляна перегородка з встановленою системою ЗІПС
Цегляна перегородка товщиною 120 мм

поверхнева щільність системи 39 кг/м2

водопоглинання лицьової сторони 1 кг/м2

межа міцності при вигині 4.5 (45) МПа


