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EUROLINE

Lps   hladina akustického tlaku
dB   decibel, jednotka intenzity zvuku. Logaritmická hodnota, kte-
rá vyjadřuje poměr mezi akustickým tlakem změřeným a tlakem daným.
dB(A) vyvažování hluku filtrem A
Filtry 1/8  umožňující zpracovat lepší zvukovou analýzu 
Hz   Hertz, zvukový kmitočet. Vyjadřuje počet cyklických změn akustické-
ho tlaku za jednu sekundu.  

ÚVOD
Technologický pokrok sice zvýšil blahobyt, ale také umocní hluk způsobený prů-
myslem, stroji, automobily a leteckým provozem.
Nicméně hluk je považován za našeho každodenního přítele. 
Velké vystavení hluku může způsobovat fyziologicky negativní dopady na naše 
zdraví; limity, nedávno stanovené legislativními standardy, podporují vznik mate-
riálů, které dobře snižují hluk na akceptovatelné hladiny.
Tento technický dokument by měl sloužit jako průvodce v oblasti zvukotěsných 
materiálů a jejich správného použití. 

Překrývání zvuků, které způsobuje nepříjemný pocit v našich uších, se nazývá 
hluk. 

Ke stanovení hladiny akustického tlaku hluku (Lps) se používá přístroj nazývaný 
fonometr (zvukoměr), který je na zvuk citlivý téměř jako náš sluch. 

HLUK

CO je VLastně HLUK?

MěřiCí zařízení a Měření HLUKU

jeDnOtKy při Měření HLUKU



EUROLINE
VyUŽití aKUstiKy 

ŽiVOtníHO 
pROstřeDí V 
pRŮMysLU a 

BěŽnÉM ŽiVOtě

HLUK
Jak již bylo řečeno, použití zvukotěsných materiálů způsobuje snížení odrazu 
zvuku na průmyslových a civilních stavbách (zdi a stropy). 
Umožňuje udržet nízkou hladinu zvuku v prostředí. 

Zvukotěsné materiály se používají z rozličných důvodů a většinou při konstruk-
cích průmyslových hal, tělocvičen či podniků. 

Ve skutečnosti se v moderních průmyslových halách často používají akusticky 
nepřizpůsobivé materiály s hladkými a kompaktními povrchy (například beton, 
sklo, apod.); použitím těchto materiálů dochází k vysoké vnitřní hlučnosti, způso-
bené zejména vlivem hlučných pracovních míst. 

Závodní provozy umístěné v halách způsobují obrovské nepříjemnosti pracovní-
kům s mnoha následky na jejich sluch. 

Použitím zvukotěsných materiálů na stěnách a stropech je možné snížit vzdálený 
hluk a snížit celkovou hladinu zvuku.

V takovém případě na pracovníka působí pouze hluk jeho pracovního místa. 



EUROLINE
VyUŽití aKUstiKy 

ŽiVOtníHO 
pROstřeDí V 
pRŮMysLU a 

BěŽnÉM ŽiVOtě

záKLaDní MyšLenKa aKUstiKy 
ŽiVOtníHO pROstřeDí 

Tlakové vlny způsobené zvukem uvnitř místnosti se odrážejí mezi stěnami této 
místnosti a způsobují překrývání přímého zvuku (dozvuk, viz obrázek čís. 1).

Doba dozvuku
Tento parametr patří k nejdůležitějším při výpočtech měření akustiky životního 
prostředí. 
Umožňuje vypočítat zvukotěsné vlastnosti daného místa k optimalizaci někte-
rých temperovacích operací. 

Pokud v uzavřené místnosti se zvukem umístíme mikrofon, zachytíme odraz 
zvuku přicházející od stěn, který musí urazit delší trasu oproti přímému zvuku a 
jeho působení na mikrofon bude opožděné (rychlost zvuku = asi 340 M/sec) (viz 
obrázek čís. 1).

Pokud zvuk náhle přerušíme, energie nasměrovaná do mikrofonu nejprve zeslabí 
a postupně také odražená energie, dokud nebude pohlcena stěnami místnosti. 

Doba tohoto procesu souvisí s absorpční schopností daného místa a nazývá se 
doba dozvuku (T) (viz obrázek čís. 2).

Hodnota doby dozvuku mezi 0,8 a 1,5 sekundy je velmi dobrá, na druhé straně 
hodnota kolem 4-4,5 sekundy je velmi špatná. 
Je velmi důležité připomenout, že doba dozvuku (T) jako funkce frekvence (Hz) 
je perioda v sekundách měřená od zastavení zvuku po snížení o 60 dB (viz obrá-
zek čís. 3).

Parametry hodnocení je možné vidět na vyobrazení (viz obrázek čís. 3). Tyto hod-
noty je možné měřit pouze speciálními přístroji.

V tomto případě je běžné, že zvukotěsné hodnoty nebo koeficient zvukové pohl-
tivosti přímo souvisejí s dobou dozvuku. Graf (viz obrázek čís. 4) podtrhuje rozdíl-
né úrovně zvukotěsnosti některých materiálů v závislosti na frekvenci (Hz).



EUROLINE
VyUŽití aKUstiKy 

ŽiVOtníHO 
pROstřeDí V 
pRŮMysLU a 
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Existuje významná spojitost mezi dobou dozvuku T (v sec.) a objemu místnosti V 
(v m3) a povrchem tlumícím zvuk A (v m2) vyjádřená Sabinovým vzorcem:
 
To umožňuje udělat kvalitativní hodnocení místnosti přepočtem přes střední 
koeficient zvukové pohltivosti, daný následujícím vzorcem:
  
kde:
sv = celkový povrch místnosti pro přepočet (stěny, stropy, atd.)

Doba dozvuku může být snížena použitím materiálů tlumících zvuk. Z poměru 
mezi dobami dozvuku je možné také vypočítat snížení hladiny zvuku ΔL:
  
kde:
T1 = původní doba dozvuku 
T2 = doba dozvuku s materiály tlumícími hluk

Nakonec, snížením doby dozvuku ze 2 na 1 sekundu, získáme následné snížení 
hladiny hluku odpovídající 3 dB (A).
Na obrázku čís. 1 jsou znázorněny některé hodnoty doby dozvuku v závislosti na 
objemu místnosti. 

VýpOčet zVUKOtěsnÉHO pOVRCHU 

Objem 
místnosti 
(m3)

Maximální doba dozvuku v sekundách
125 250 500 1000

do 1000 1,5 1,4 1,0 1,0
od 1000 
do 5000 

1,8 1,6 1,2 1,2

od 5000 
do 20 000

2,1 1,7 1,5 1,4

od 20 000 2,3 1,9 1,6 1,5

Tabulka 1 : Doba dozvuku v závislosti na velikosti místnosti

EUROLINE
VyUŽití aKUstiKy 

ŽiVOtníHO 
pROstřeDí V 
pRŮMysLU a 

BěŽnÉM ŽiVOtě

VýpOčet zVUKOtěsnÉHO pOVRCHU EUROLINE
VyUŽití aKUstiKy 

ŽiVOtníHO 
pROstřeDí V 
pRŮMysLU a 

BěŽnÉM ŽiVOtě

VýpOčet zVUKOtěsnÉHO pOVRCHU 



EUROLINE
pRaKtiCKá řešení

MateRiáLy tLUMíCí zVUK 

Materiál Frekvence (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 /αs

beton 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04
hladká deska 0,06 0,20 0,15 0,14 0,10 0,05 0,12
sádra 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04
pyramidální panely 
EUROFLEX typ 122/P

0,15 0,40 0,80 1,05 1,05 1,05 0,75

textilní panely 
ISOLTEX typ 100

0,20 0,60 0,80 1,05 1,05 1,15 0,85

Tabulka 2 : Absorbce hluku materiály

Rozhodnutí týkající se zmírnění hluku na některých průmyslových místech závisí 
na různých okolnostech, v každém případě by se mělo odvíjet od měření doby 
dozvuku.
Pouze tato měření mohou poskytnout dobré indikace pro zhodnocení situa-
ce a pro zmírnění hluku. K vyhodnocení situace je nutné znát střední hodnoty 
absorpce zvuku některých materiálů (viz obrázek čís. 2). Na obrázku čís. 5 jsou 
znázorněny doby dozvuku v sekundách (Ts) některých průmyslových odvětví se 
stropy s profilovaným ocelovým plechem. V těchto případech nebyl použit žádný 
materiál na tlumení hluku. 

Souhrnné ukazatele
Některé příklady zmírnění hluku použitím desek z polyesterových vláken o 
tloušťce 70 mm (Isoltex typ 100)
Příklad 1
Objekt: Děrovací oddělení
Povrch stropu S = 180 m2 
INDEX 2 = po aplikaci

Objem místnosti V= 636 m3
INDEX 1 = původní stav
Míra zmírnění hluku = panely na stropě 70% vlákno Isoltex tloušťka 70 mm

Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000
T1 sec. 2,05 1,75 1,7 1,8 1,7 1,6
T2 sec. 1,4 0,95 0,7 0,7 0,8 0,8
Změna 1,45 1,2 1,05 0,95 0,95 0,95

Střední hodnota zvukotěsnosti  αs1 = 0,10
αs1 = 0,10
střední snížení hladiny zvuku  d  αL = 3,1 dB
d  αL = 4,9 dB

UKazateLe apLiKaCí pRO 
 zMíRnění HLUKU

záVěR
V tomto úvodu a v části katalogu věnované materiálům tlumícím zvuk se naše 
technické oddělení pokusilo jednoduchým způsobem vysvětlit parametry vyža-
dující použití těchto materiálů a jejich správnou aplikaci za účelem snížení hluku. 



EUROLINE
zVUKOtěsnÉ 

MateRiáLy

DOzVUK V UzaVřenýCH pROstORáCH

teCHniCKÉ VLastnOsti

pOLe pŮsOBnOsti

Zvukotěsné materiály bezprostředně souvisí s problémy způsobenými odrazem 
zvuku (dozvukem).
Někdy je na mnoha veřejných a pracovních místech téměř nemožné rozumět slo-
vům a hudbě kvůli vysoké míře odrazu zvuku. Je to tím, že stropy nebo stěny jsou 
postaveny z kompaktních a odrážejících materiálů. 
K dozvuku dochází, když nastane neuspořádané překrývání zvuků vytvořených v 
momentě odrazu, což má za následek nesrozumitelnou reprodukci.
Na různých místech je potřeba udržet čas dozvuku v rozmezí přesně daných hod-
not. Díky tomu existuje výběr konstrukčních standardů, které je nutno dodržovat. 

Hlavními charakteristickými vlastnostmi zvukotěsných materiálů je jejich buněč-
ná struktura a pórovitost.
Ve skutečnosti, když zvuková vlna narazí na materiál, jeho buněčná struktura část 
této vlny odrazí a zbylou část pohltí.
Poměr mezi absorbovanou energií a energií odraženou se nazývá koeficient po-
hlcování zvuku (α).

Stejně jako u izolačních materiálů se tento druh zboží používá v rozličných, nic-
méně specifických oblastech. 



EUROLINE
zVUKOVě-

iMpeDanční 
MateRiáLy

přenOs HLUKU a MateRiáLy 
VHODnÉ Ke VzDUCHOVÉ izOLaCi  
zVUKU

teCHniCKÉ VLastnOsti

pOLe pŮsOBnOsti

Obecně lze říct, že zvuky přenášené v místnosti vzduchem, přicházejí přes stěny 
a strop.

Energie produkovaná hlukem odrážejícím se od stěn má lepší nárůst než hluk 
přenášený vzduchem a zvuková vlna vytvořená při odrazu a šířící uvnitř budov. 

Abychom pomohli vyřešit problémy způsobené přenosem vzdušnou drahou, 
představujeme v tomto technickém dokumentu některé produkty/materiály s 
velmi dobrou zvukoizolační kapacitou (R).

Existují materiály složené z polyuretanu a polyethylenu, které pokrývají vrstvu 
olova nebo elastomerovou membránu. 

Hodnota jejich zvukoizolační kapacity (R) je vyjádřena na grafu (viz obrázek čís. 1) 
v db v závislosti na frekvenci (Hz).

Hlavní charakteristické vlastnosti zvukově-impedančních materiálů jsou stejné 
jako u zvukotěsných materiálů, ale navíc s deskami vyrobenými z olova nebo pry-
žových plněných směsí (160 P.P.).

Stejně jako u zvukotěsných materiálů se tento druh zboží používá v rozličných, 
nicméně specifických oblastech. 
 



EUROLINE
MateRiáLy 

pOHLCUjíCí zVUK

typ 110 eUROFLeX

typ 122/B ReLiÉFní eUROFLeX

Samozhášecí pěnový polyuretan

Samozhášecí pěnový polyuretan s reliéfním povrchem

Samozhášecí pěnový polyuretan s pyramidálním povrchem

Samozhášecí pěnový polyuretan s hliníkovou fólií

Samozhášecí pěnový polyuretan s PVC fólií

Samozhášecí pěnový polyuretan s PU fólií

Impregnovaný pěnový polyuretan samozhášecí 1. třídy

Melaminová pryskyřice samozhášecí 1. třídy

Polyesterové vlákno 1. třídy

typ 122/p pyRaMiDáLní eUROFLeX

typ 111/aLU eUROFLeX

typ 116/pVC eUROFLeX

typ 120/pU eUROFLeX

typ 112 iGnistOp

typ 114 FOaMteC 

typ 100 isOLteX



Euroflex
Pružný pěnový polyuretan, na bázi polyesteru, 
získaný ze sloučenin pomocných a expanzních 
činidel

• Odolnost vůči ohni: odpovídající standardu 
UL94 HF1
• Hustota:   30 kg/m3
• Barva:   antracitová (na požádání bílá)
• Tepelná vodivost:  0,032 kcal/Mh 20 °C
• Rozmezí teplot:  -40 +120 °C

• Role o tloušťce od 5 do 60 mm
• Šířka 1000/1500 mm
• Délka od 20 do 50 m
• Desky 1000 x 2000 mm
• Tloušťka od 5 do 500 mm

Díky své speciální struktuře s otevřenými póry 
a dobrému stupni tepelné izolace je možné 
tento materiál použít jako pohlcovač zvuku ve 
vzduchové ventilaci a v konstrukcích hlučných 
strojů a nářadí. Na požádání je možné jej dodá-
vat v různě tvarovaných kusech a rozměrech.

Na požádání:
• Profily se samolepicím po-
vrchem
• Perforované těsnění podle 
nákresu
• Kusy vysekávané vodním 
paprskem

Tloušťka mm Cena 
Euro/
mm/ 
m2 

Samole-
picí povrch 
Transfert
Euro/ m2

Samolepicí 
povrch  
Spalmatura 
Euro/ m2

S = od 5 do 
500 
R = od 5 do 
60

S = Desky: 1000 x 2000 mm 
(samolepicí povrch Transfert)
R = Role: šířka 1500 - délka 20/30/40/50 t 
(samolepicí povrch Spalmatura)

typ 110

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy

Tloušťka 20 mm



Euroflex
Pružný pěnový polyuretan na bázi polyesteru, 
získaný ze sloučenin pomocných a expanzních 
činidel

• Odolnost vůči ohni: odpovídající standardu 
UL94 HF1 
• Hustota: 30 kg/m3
• Barva: antracitová
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Role šíře 1500 mm (na požádání H 1000 mm)
Délka 20 a 50 m
• Desky 1000 x 2000 mm

Díky své speciální struktuře s otevřenými póry 
je vhodný jako zvukoizolační ochrana kompre-
sorových skříní, kapot u osobních a nákladních 
automobilů či bezhlučných skříní.

B/70 tloušťka 20 + 50 mm
B/50 tloušťka 20 + 30 mm
B/30 tloušťka 15 + 15 mm

Role: šířka 1500 mm - délka 20/30/40/50 m (Samolepicí povrch Spalmatura)
Desky: 1000 x 2000 mm (Samolepicí povrch Transfert)

Profil Celková 
tloušťka mm

Euro/ m2 Samolepicí po-
vrch Transfert 
Euro/ m2

Samolepicí po-
vrch Spalmatura 
Euro/ m2

10 + 10 20
10 + 15 25
10 + 20 30
15 + 15 30
15 + 20 35
15 + 25 40
20 + 20 40
20 + 30 50
30 + 30 60
20 + 50 70

typ 122/B Reliéfní

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy



Euroflex
Pružný pěnový polyuretan na bázi polyesteru, 
získaný ze sloučenin pomocných a expanzních 
činidel

• Odolnost vůči ohni: podle standardu UL94 
HF1
• Hustota: 30 kg/ m3
• Barva: antracitová
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Desky 1000 x 1000 mm

Struktura s otevřenými póry a pyramidální pro-
fil umožňují použití tohoto materiálu na vidi-
telných místech, instalovaný na stěnách nebo 
stropech v nahrávacích studiích, konferenčních 
místnostech, apod. 

P/100 tloušťka 30 + 70 mm
P/70 tloušťka 20 + 50 mm
P/50 tloušťka 10 + 40 mm

Desky: rozměr 1000 x 1000 mm

Euroflex pyramidální
Samolepicí povrch

Profil b + h 
mm

Šířka 
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro/ m2 Samolepicí 
povrch Transfert 
Euro/ m2

10 + 40 40 50
20 + 30 60 50
20 + 50 50 70
20 + 50 90 70
30 + 70 70 100

typ 122/p pyramidální profil 

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy



Euroflex
Pružný pěnový polyuretan na bázi polyesteru, 
získaný ze sloučenin pomocných a expanzních 
činidel

• Odolnost vůči ohni: podle standardu UL94 
HF1
• Hustota: 30 kg/ m3
• Barva: antracitová
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

111/ALU  Role šířka 1500 mm
116/PVC  Role šířka 1400 mm
120/PU  Role šířka 1500 mm

111/ALU  Polyesterová pryskyřice + ALU folie 
  Tepelná a zvuková izolace
116/PVC  Polyesterová pryskyřice + PVC folie
  Zvukový pohlcovač laminovaný   
  hladkou nebo perforovanou synte 
  tickou vrstvou
  Barvy: černá a slonovina
120/PU  Polyesterová pryskyřice + PU folie,  
  hladká nebo reliéfní
  Barvy: černá, bílá

111/ALU tloušťka 20 mm
116/PVC tloušťka 20 mm
120/PU tloušťka 20 mm

Role: 
šířka 1400 mm - délka 20/30 m

Tloušťka mm 
10
15
20
25
30

PVC syntetický hladký 
nebo perforovaný potah

Typ 120/PU Polyuretanová folie

Tloušťka 
mm

Euro/ m2 Samolepicí po-
vrch Spalmatura  
Euro/ m2

5
10
15
20
25
30
40
50

Typ 111/ALU Hladká hliníková folie

Role: šířka 1000 mm - délka 20/30 m
(na požádání také šířka 1500 mm)

Tloušťka Euro/ m2 Samolepicí povrch 
Spalmatura Euro/ m2

10
15
20
25

typ 111/aLU   116/pVC   120/pU

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy



Ignistop
Samozhášecí pěnový polyuretan impregnova-
ný inertním plnivem.

• Samozhášecí 1. třídy
• Hustota: 60-70 kg/ m3
• Barva: černá
• Tepelná vodivost: 0,030 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 +120 °C

• Role šíře 1500 mm
• Délka od 30 do 60 m

Zvukový pohlcovač vhodný na stěny a stropy 
tam, kde je vyžadována ohnivzdornost 1. třídy. 

Tloušťka 30 mm
Tloušťka 10 mm
Tloušťka 5 mm

Role: šířka 1000 mm - délka 20/30 m
(na požádání šíře 1500 mm)

Tloušťka mm Euro/ m2 Samolepicí povrch 
Spalmatura Euro/ m2

5
10
15
20
25
30
40

typ 112

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy



Foamtec
Elastická melaminová pryskyřice s otevřenými 
póry 

• Objemová hmotnost: DIN 53420
• Hustota: 11,5 kg/ m3
• Barva: bílá
• Odolnost vůči ohni: DIN 4102 BI CSE RF2/75A 
RF3/77 – 1. třídy
• Životnost: DIN 52271 + 295°C

• Desky 1200 x 1200 mm nebo 600 x 600 mm

Díky speciální struktuře s otevřenými póry se 
používá zejména jako zvukový pohlcovač při 
konstrukcích samonosných podhledů a děli-
cích přepážek. Vysoká tuhost panelů umožňuje 
velmi jednoduchou a rychlou montáž.

Tloušťka 5 mm
Tloušťka 15 mm
Tloušťka 25 mm
Tloušťka 50 mm

Desky: 1200 x 1200 mm - 600 x 600 mm

Tloušťka mm Euro/mm/ m2 Samolepicí 
povrch Net 
Euro/ m2

od 5 do 400 

typ 114

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Cena DLe pOptáVKy



Isoltex
100 % tepelně pojené polyesterové vlákno 

Skupenství: pevné
Barva: bílá
Vzhled: panely, mezistěny nebo role
Zápach: žádný
Bod tání: kolem 250 °C
Rozpustnost ve vodě: ne
Tepelná dekompozice: 380/420°C
Teplota samovznícení: 500°C
Tepelná vodivost: 0,0383 – tloušťka 20 mm
Hustota: od 10 do 40 kg/ m3

• Desky 1000 x 2000 mm
• Role šířka 1500 mm – délka 30 m
• Mezistěny na požádání tvarované za tepla
• Tloušťka od 10 do 80 mm

Tepelně a zvukově izolační materiál ve stavebnictví, 
železniční dopravě, automobilovém průmyslu a průmyslu 
vůbec. 
Používá se také v nábytkářství a obuvnictví. 

ISOLTEX je materiál získaný mykáním (rozvlákňováním) 
vláken bez chemických pojiv.
•Samozhášivé činidlo 1. třídy
•žádné uvolňování kouře 
•odolný vůči vodě
•odolný proti kmitání
•Odpovídá nejvyšším hygienickým a bezpečnostním 
 standardům 

• výroba zvukoizolačních a izolačních panelů pro samo-
nosné podhledy, dělící příčky, v automobilovém průmyslu 
• zvukoizolační ochrana tlumičů, pump a klimatizačních 
jednotek
• nábytkářský průmysl
• obuvnický průmysl pro vnitřní chodidlové stélky 

IDENTIFIKACE RIZIK: Tento produkt není toxický. Při normálním použití nebyla potvrzena žádná zdraví škodlivá situace. Během 
řezání desek se mohou uvolňovat vlákna, ale průměr těchto vláken je větší než 30 my. Pracovní prostory musí být vybaveny odpo-
vídající ventilací / sacími armaturami. Specifické testy potvrdily, že tato tkanina nezpůsobuje kožní dráždivé reakce ani u lidí ani u 
zvířat. Nebyla zjištěna žádná aktivita způsobující genetické mutace. 

PRVNÍ POMOC: Nejsou zapotřebí žádná speciální opatření v případě kontaktu s očima nebo kůží. Při požití neexistuje žádné reálné 
nebezpečí. Možné uvolňování vláken během řezání a vysekávání. Nejsou vyžadována žádná speciální opatření nebo lékařské 
ošetření v případě kontaktu. 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ: Tento produkt je hořlavina. Vhodnými hasicími médii jsou CO2, H2O, pěna, suchý chemický prášek. 
Hlavními produkty hoření jsou zejména H2O, CO, CO2. Při hašení požáru uvnitř budovy, musí být použity ochranné masky.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ: Nejsou vyžadována žádná speciální omezení nebo školicí kurzy pro manipulaci a používání. Stejně 
jako u většiny vláknitých materiálu může během zpracování docházet k uvolňování určitého množství prachu. Vláknité materiály 
jsou fyzicky inertní, ale koncentrace dýchaného prachu musí být v místech zpracování materiálu udržována pod doporučenými 
hladinami pomocí odpovídajícího zařízení na odsávání prachu. Je nutný pravidelný úklid pracovišť s vyšší koncentrací prachu kvůli 
snížení nebezpečí požáru. 

OCHRANA OSOB: Nejsou vyžadována žádná speciální opatření z hlediska ochrany životního prostředí a hygienického zabezpe-
čení. Nejsou nutné žádné individuální ochranné oděvy nebo opatření. Není možné zcela vyloučit nepředvídatelnou individuální 
alergickou reakci, takže se doporučuje respektovat legislativní standardy ohledně bezpečnosti pracovního prostředí.

REAKTIVITA A STABILITA: Polyesterové vlákno taje při 254/257 °C (ASTM 3895). Je chemicky stabilní a odolné vůči ředěným nebo 
koncentrovaným kyselinám (vyjma kyseliny sírové), studeným ředěným zásaditým činidlům a oxidačním činidlům. 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE: Produkt není toxický. Nebyly zjištěny žádné alergické reakce po požití nebo kontaktu s očima či kůži. 
Karcinogenní, teratogenní, mutační účinky (test AMES): nebyly zjištěny. 

EKOLOGICKÉ INFORMACE: Polyesterové vlákno není škodlivé pro životní prostředí. Tento materiál nepodléhá biologickému rozpa-
du. V případě textilního zpracování s vypíráním ve vodě by tato voda měla být odváděna do speciálního zařízení.

LIKVIDACE ODPADŮ: Odpad by měl být odvážen na skládku nebo likvidován ve spalovně. Zpracování odpadu v souladu s místní-
mi předpisy a podmínkami. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI TRANSPORTU: Nejsou vyžadovány žádné speciální předpisy. Materiál není klasifikován ADR/RID, 
I.M.Q., M.M.M., I.C.A.O.

typ 100

struktura
Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Obecné 
informace

použití

Tloušťka 50 mm



EUROLINE
MateRiáLy 

zvukově-
impedanční

typ 118/Bp eUROFLeX

typ 118/Bp/pe eUROFLeX

S olověnou vrstvou uvnitř

S olověnou vrstvou uvnitř a PE na jedné straně 

S vrstvou z pryžové plněné směsi 

S olověnou vrstvou nebo pryžovou plněnou směsí (Reliéfní a pyramidální profil)

S olověnou vrstvou nebo pryžovou plněnou směsí

S olověnou vrstvou uvnitř

S olověnou vrstvou uvnitř

Pryžová plněná směs v roli

typ 119/p.p. eUROFLeX

typ 122/Bp/p.p. eUROFLeX

typ 112/Bp/p.p. iGnistOp

typ 114/Bp FOaMteC

typ 150/Bp pOLyCeLL

typ 160 p.p.
pRyŽOVá pLněná sMěs
 

Povrch těchto typů materiálů je možné laminovat 
polyuretanovými, hliníkovými a PVC foliemi



typ 118/Bp/peEuroflex 
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Produkt se skládá ze dvou vrstev pěnového PU 
Euroflex laminovaného uvnitř olověnou vrst-
vou o tloušťce 0,35 mm a hmotnosti 4,2 kg/m2

• Samozhášecí: podle standardu UL94 HF1
• Hustota: 30 kg/m3
• Barva: antracitová
• Tepelná vodivost: 0,032 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 + 120 °C

• Desky: 1000 x 2000 mm
• Role: 1000 x 5000 mm
• Tloušťka standard: 12/24/30 mm

Zvuková izolace ve stavebních a průmyslových 
oblastech, dělící příčky, kompresory, obráběcí 
stroje.

Tloušťka PU 6 mm + Pb 0,35 mm + PU 6 mm

Role: rozměr 1000 x 5000
Desky: 1000 x 1000 mm

Dostupné laminování povrchu:
PU folie 
PVC syntetický perforovaný potah 
Hliníková hladká folie 

Vnitřní vrstva:
OLOVO: tloušťka 0,35 = 4,2 kg/m2
OLOVO: tloušťka 0,50 = 5,6 kg/m2

TLOUŠŤKA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
Euroflex 
mm

Olovo mm Euroflex 
mm

Celková 
tloušťka mm

Euro m2 Samolepicí po-
vrch Spalmatura 
Euro/ m2

6 0,35 6 12
12 0,35 12 24
15 0,35 15 30

Cena DLe pOptáVKy



typ 119/p.p.Euroflex 
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Produkt se skládá ze dvou vrstev pěnového PU 
Euroflex laminovaného uvnitř vrstvou pryžové 
plněné směsi (viz typ 160/P.P.)

• Samozhášecí: podle standardu UL94 HF1
• Hustota: 30 kg/ m3
• Barva: antracitová
• Tepelná vodivost: 0,032 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Desky: 1000 x 2000
• Role: 1000 x 5000 mm
• Tloušťka na požádání

Zvuková izolace ve stavebních a průmyslových 
oblastech, dělící příčky, kompresory, obráběcí 
stroje.

Tloušťka PU 20 mm + P.P. 2 mm + PU 20 mm =
Celková tloušťka 40 mm.

Tloušťka jednotlivých vrstev 
Euroflex 
mm

P.P. 
mm

Euroflex 
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro 
m2

Samole-
picí povrch 
Spalmatura 
Euro/ m2

6* 2 6 15
12 2 10 24
15 2 15 32

Samolepicí povrch Transfert: 5,00 Euro/m2 
Role: rozměr 1000 x 5000 mm
Desky: 1000 x 2000 mm

Dostupné laminování povrchu:
PU folie 
PVC syntetický perforovaný potah 
Hladká hliníková folie Cena DLe pOptáVKy



Reliéfní typ 122/Bp/p.p.Euroflex 
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Tento produkt se skládá z jedné desky Euroflex 
laminované jednou reliéfní deskou Euroflex s 
vnitřní vrstvou z olova nebo pryžové plněné 
směsi. 

• Samozhášecí: podle standardu UL94 HF1
• Hustota: 30 kg/ m3
• Barva: antracitová
• Tepelná vodivost: 0,032 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Desky: 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 2000 
mm
• Role: 1000 x 5000 mm
• Tloušťka na požádání

Zvuková izolace ve stavebních a průmyslových 
oblastech, dělící příčky, kompresory, obráběcí 
stroje.

Tloušťka reliéfu PU 20 + 20 mm + PB 0,35 mm + PU 10 mm =
Celková tloušťka 50 mm

VNITŘNÍ VRSTVY:
OLOVO: tloušťka 0,35 mm = 4 kg/ m2
PRYŽOVÁ PLNĚNÁ SMĚS: tloušťka 2 mm = 4 kg/m2

TLOUŠŤKA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
Reliéf b + 
h mm

Olovo 
mm

160/P.P. 
mm

Vrstva 
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro 
m2

Samole-
picí po-
vrch Spal-
matura 
Euro/m2

10 + 15* 0,35 5 30
10 + 15* 2 5 32
10 + 15 0,35 12 37
10 + 15 2 12 39
10 + 15 0,35 15 40
10 + 15 2 15 42

Role: rozměr 1000 x 5000 mm
Desky: 1000 x 2000 mm nebo 1000 x 1000 mm Cena DLe pOptáVKy



pyramidální typ 122/Bp/p.p.Euroflex 
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Tento produkt se skládá z jedné desky Euroflex 
laminované jednou pyramidální deskou Eu-
roflex a vnitřní vloženou deskou z olova nebo 
pryžové plněné směsi. 

• Samozhášecí: podle standardu UL94 HF1
• Hustota: 30 kg/ m3
• Barva: antracitová
• Tepelná vodivost: 0,032 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Desky: 1000 x 1000 mm
• Tloušťka na požádání

Zvuková izolace ve stavebních a průmyslových 
oblastech, dělící příčky, kompresory, obráběcí 
stroje.

Pyramidální tloušťka PU 20 + 30 mm + PB 0,35 mm + PU 10 mm =
Celková tloušťka 60 mm

VNITŘNÍ VRSTVY:
OLOVO: tloušťka 0,35 mm = 4 kg/ m2
PRYŽOVÁ PLNĚNÁ SMĚS: tloušťka 2 mm = 4 kg/ m2

TLOUŠŤKA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
Pyramida 
b + h mm

Olovo 
mm

160/P.P. 
mm

Vrstva
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro m2 Samo-
lepicí 
povrch 
Transfert 
Euro/ m2

20 + 30 0,35 10 60
20 + 30 2 10 62
30 + 70 0,35 10 110
30 + 70 2 10 112

 Desky: 1000 x 1000 mm

Cena DLe pOptáVKy



typ 112/Bp/p.p.Ignistop
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Tento produkt se skládá ze dvou vrstev samoz-
hášecího polyuretanu 1. třídy s vloženou olově-
nou deskou
o tloušťce 0,35 mm a hmotnosti 4.2 kg/m2 
nebo s vloženou pryžovou plněnou směsí. 

• Samozhášecí: 1. třídy
• Hustota: 60-70 kg/ m3
• Barva: černá
• Tepelná vodivost: 0,030 kcal/Mh 20°C
• Rozmezí teplot: -40 + 120°C

• Desky: 1000 x 1500 mm (na požádání role)
• Tloušťka na požádání od 10 do 40 mm

Vždy, když je vyžadováno použití samozhášecí-
ho zvukotěsného materiálu 1. třídy.

Ignistop tloušťka 10 mm + PB 0,35 mm + Ignistop 10 mm =
Celková tloušťka 20 mm

VNITŘNÍ VRSTVY:
OLOVO: tloušťka 0,35 mm = 4,2 kg/ m2
PRYŽOVÁ PLNĚNÁ SMĚS: tloušťka 2 mm = 4 kg/ m2

TLOUŠŤKA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
Ignistop 
mm

Olovo 
mm

160/P.P. 
mm

Ignistop 
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro m2 Samole-
picí po-
vrch Net 
Euro/ m2

10 0,35 10 20
10 2 10 22
20 0,35 20 40
20 2 20 42

Desky: 1000 x 1500 mm
Na požádání role šířky 1000 mm x 10 m

Cena DLe pOptáVKy



typ 114/BpFoamtec
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Panel složený ze dvou laminovaných vrstev z 
melaminové pryskyřice (Foamtec) s vnitřní vlo-
ženou olověnou deskou o tloušťce 0,35 mm (na 
požádání 0,50 mm).

• Objemová hmotnost: DIN 53420
• Hustota: 11,5 kg/ m3
• Barva: bílá
• Odolnost vůči ohni: DIN 4102 BI / CSE RF2/75A 
RF3/77 – 1. třídy
• Životnost: DIN 52271 295°C
• Tepelná vodivost: 0,037 kcal/Mh 40°C

• Desky: 1000 x 1200 mm
• Tloušťka na požádání od 10 do 60 mm

Vždy, když je vyžadováno použití zvukově-im-
pedančního materiálu 1. třídy.
Vysoká tuhost panelů umožňuje velmi snad-
nou a rychlou montáž. 

Foamtec tloušťka 10 mm + PB 0,35 mm + FOAMTEC 10 mm =
Celková tloušťka 20 mm

VNITŘNÍ VRSTVY:
OLOVO: tloušťka 0,35 mm = 4 kg/m2
OLOVO: tloušťka 0,50 mm = 5,6 kg/m2

Foamtec 
mm

Olovo 
mm

Foamtec 
mm

Celková 
tloušťka 
mm

Euro m2 samolepicí 
povrch Net 
Euro/ m2

10 0,35 10 20
15 0,35 15 30
20 0,35 20 40

Desky: 1000 x 1200 mm

Cena DLe pOptáVKy



typ 150/pBPolycell (PE)
struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Tento produkt se skládá ze dvou vrstev pěno-
vého polyetylenu se zavřenými póry, samozhá-
šecího 1. třídy,
o hustota 30 kg/m3 s vnitřní olověnou deskou 
tloušťky 0,35 mm (na požádání 0,50 mm).

• Hmotnost: asi 4,2 nebo od 5.6 kg/ m3 (olovo)
• Barva: antracitová
• Samozhášecí: 1. třídy
• Rozmezí teplot: -30 + 90°C

• Desky 1000 x 2000 mm – tloušťka 6 mm
• Role 1000 x 5000 mm tloušťka 6 mm
• Jiná tloušťka na požádání

Zvuková izolace při velmi vysoké hladině hluku. 
Je možné použít také jako tepelnou izolaci se 
zavřenými póry. 

Polycell (PE) tloušťka 3 mm + PB 0,35 mm + Polycell (PE) 3 mm =
Celková tloušťka 6 mm

VNITŘNÍ VRSTVY:
OLOVO: tloušťka 0,35 = 4 kg/ m2
OLOVO: tloušťka 0,50 = 5,6 kg/ m2

Celková tloušť-
ka mm

Olovo mm Euro m2 Samolepicí 
povrch Spal-
matura mm

Perforovaná 
černá folie 
(jedna strana)

6 (3 + 3) 0,35 2,50 2,50
6 (3 + 3) 0,50 2,50 2,50

Desky: 1000 x 2000 mm
Role: 1000 x 5000 mm

Cena DLe pOptáVKy



zVUKOVě-iMpeDanční HMOta                                        typ 160/p.p.

struktura

Vlastnosti

Rozměry

aplikace

Oblast použití

Pružná válcovaná hmota složená ze směsi poly-
merů a plnidel s rozdílnou velikostí buněk.

• Tloušťka:   1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 mm
• Hustota:   1.6 – 1.5 g/cm3
• Hmotnost/m2:  od 2 do 12 kg/m2
• Tolerance hmotnosti:  +/- 10 %
• Pružnost:   teplota > 25 °C
• Pevnost v tahu:  0,7 Mpa (ASTM D 4128)
• Prodloužení při přetržení:  > 90 % (ASTM D 412)
• Pevnost na přetržení:  > 4 N/mm (ASTM D 624)
• Rychlost spalování:  < 100 mm/min
(DIN 75200–ISO 9772)
• Skladovací teplota: + 10 + 35°C
• Max. doba uskladnění: 6 měsíců

Role: 1000 mm x 20/30/40/50 m

Materiál tlumicí vibrace se používá na mecha-
nicky namáhaných hladkých nebo žebrovaných 
površích; je velmi dobré jej kombinovat s dal-
šími materiály vhodnými pro zvukovou izolaci 
(naše řada Euroline).
Tento materiál je nutné aplikovat při minimální 
teplotě 20 °C a je velmi důležité pečlivě očistit 
povrch kam bude materiál aplikován. Je možné 
jej lepit speciálními pojivy.

Veškerá motorová vozidla, zemědělské stroje, 
domácí elektrospotřebiče a průmysl všeobec-
ně. 

Tloušťka 2 mm

Tloušťka mm Hmotnost 
kg/ m2

Euro/ m2

1 1,8
2 3,6
3 5,4
4 7,2
5 9,0

Role: h 1000 mm x 10/20/30/40/50 m
Na požádání další tloušťky

Cena DLe pOptáVKy



Společnost SALIX INTERNATIONAL® vznikla v roce 1992.

Nabízíme a dodáváme kompletní sortiment těsnících 
prvků, maziv a lepidel. Rozsáhlý sortiment uspokojí široké 
spektrum zákazníků. Současné množství cca 10 000 
položek se neustále rozšiřuje. 

Poskytujeme také poradenské služby v naší technické 
kanceláři. Záměrem je řešit konkrétní technické problémy 
podle Vašich požadavků. 

Naším cílem je spojení obchodní a poradenské činnosti
a rozšíření vzájemné  spolupráce k oboustranné 
spokojenosti.

Jsme certifikováni dle systému ISO 9000, připravujeme 
certifikaci ISO/TS.

Sídlo:

Zlín
763 02
Tečovice 392 
Czech Republic

Tel./Fax:
 

+420 577 104 884
+420 577 106 932

Skype:

Salix.prodej

Mail: 

salix@salixtesneni.cz

Web: 
           

www.salixtesneni.cz
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