
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
έκδοση 2016 ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

α κ ο υ σ τ ι κ ά  υ π ο σ  τ ρ ώ µ α τ α  γ ι α  ξ ύ λ ι ν α  δ ά π  ε δ α
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ | Ζάκκα 10 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη

ΤΚ. 56 727 |  Τηλ +30 2310 511871 | Fax +30 2310 521 836 | www.tekto.gr | 



Πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.

Η αποστολή της  Isolmant είναι να παρέχει στις 
κατασκευαστικές εταιρίες μία σειρά καινοτόμων 
ακουστικών και θερμομονωτικών λύσεων. Η κύρια 
δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εξοικονόμηση 
ενέργειας, σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της 
ακουστικής και της θερμομόνωσης καθώς και με τα 
πρωτόκολλα αειφορίας. Όλοι οι τομείς της Isolmant  - 
Παραγωγή, πωλήσεις, Marketing, έρευνα & ανάπτυξη -  
είναι δεσμευμένοι να εκπληρώσουν αυτήν την 
αποστολή: αειφορία. Αυτό σημαίνει επίσης, να παράγεις 
προϊόντα σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα στάνταρντ 
παραγωγής. Η Isolmant αποστέλει τα προϊόντα της 
μόνο μετά από τη διενέργεια αυστηρών ποιοτικών 
ελέγχων, εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμών 
εφαρμογής. Χάρη σε αυτούς τους ελέγχους, τα προϊόντα 
μας είναι κατάλληλα για εφαρμογή και πιστοποίηση 
των εργαστηριακών απόδόσεων τους επί τω έργω. 
Επίσης, μεγάλη προσοχή δίνεται στη σειρά των ειδικά 
σχεδιασμένων συμπληρωματικών προϊόντων. Τα 
συμπληρωματικά προϊόντα συνεισφέρουν στην 
εξαιρετική εφαρμογή και στην εξοικονόμηση του χρόνου 
εγκατάστασης. Επιπλέον, τα συμπληρωματικά 
προϊόντα, προσφέρουν βελτιωμένες αποδόσεις στα 
προϊόντα μας. 
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α

EΙΣΑΓΩΓΗ    

Με περισσότερα από 30 χρονιά παρουσίας στον κλάδο της 
ακουστικής και θερµικής µόνωσης για οικιακά και 
βιοµηχανικά κτίρια, η Isolmant στοχεύει στην ευεξία και στην 
άνεση των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται µέσα σε 
κατοικίες όπου και περνούν τον περισσότερο χρόνο τους.
Η Isolmant παρέχει ένα µεγάλο εύρος προϊόντων ώστε να 
καλύπτει τις ολοένα πιο βελτιωµένες απαιτήσεις για τα 
οριζόντια και κάθετα χωρίσµατα (τοίχοι, δάπεδα, οροφές) για 
νέα κτίρια και ανακαινίσεις.
Τα προϊόντα της Isolmant είναι προηγµένα τεχνικά και για το 
λόγο αυτό, είναι περιζήτητα από τις µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρίες, από τους εφαρµοστές δαπέδων και 
από τους µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, που απαιτούν 
υψηλές αποδόσεις και πιστοποιήσεις (τόσο εργαστηριακά 
όσο και επί-τω-έργω).

Η διαδικασία εφαρµογής για τα πλωτά ξύλινα δάπεδα ή την ξηρή εφαρµογή που πραγµατοποιείται χωρίς 
κόλλα, αυξάνει συνεχώς σε ζήτηση εξαιτίας της ευκολίας εφαρµογής και της αποδοτικότητας της. Η 
Isolmant, η οποία είναι πλήρως δεσµευµένη στην ανάπτυξη της αγοράς και κατέχοντας βαθιά εξειδίκευση 
στον συγκεκριµένο τοµέα, έχει αναπτύξει µια πλήρη σειρά προϊόντων που είναι ειδικά σχεδιασµένα για 
την εγκατάσταση ξύλινων πλωτών δαπέδων και δαπέδων laminate. Χάρη στα µηχανικά, ακουστικά και 
θερµικά χαρακτηριστικά τους, τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
διάφορων περιπτώσεων σε µεγάλο εύρος εφαρµογών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η σειρά των προϊόντων αποτελείται από 17 
είδη, ώστε να παρέχονται αποτελεσµατικές 
λύσεις στα κύρια προβλήµατα των πλωτών 
εφαρµογών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των προϊόντων πιστοποιούνται από µεγάλα 
Ευρωπαϊκά εργαστήρια.

Τα συµπληρωµατικά προϊόντα και οι 
λεπτοµέρειες έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
µειώνουν το χρόνο εφαρµογής.

Τα προϊόντα και οι συσκευασίες τους έχουν 
σχεδιαστεί για την εύκολη αποθήκευση και 
µεταφορά.
Το τεχνικό τµήµα της εταιρίας µας στηρίζει 
τους επαγγελµατίες που πρέπει και θέλουν 
να σχεδιάζουν πραγµατικές λύσεις.
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Χαρακτηριστικά του υποστρώµατος για 
την εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων και 
δαπέδων laminate σε συµµόρφωση µε το 
πρότυπο CEN/TS 16354

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο το CEN/TS 16354 εκδόθηκε 
τον Ιανουάριο του 2014. Το πρότυπο αυτό αφορά τα 
χαρακτηριστικά των υλικών που εφαρµόζονται κάτω από 
ξύλινα ή laminate δάπεδα και ορίζει τις µεθόδους δοκιµών για 
το χαρακτηρισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
υποστρωµάτων και των βασικών απαιτήσεων 
αποδοτικότητας των συστηµάτων δαπέδων µέσω δεικτών 
επίδοσης. Εποµένως, το πρότυπο αυτό καθίσταται ένα 
σηµαντικό σηµείο αναφοράς στην επιλογή του πιο 
κατάλληλου προϊόντος για τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

N° Χαρακτηριστικό Κλάση Απαιτήσεις Μέθοδος ∆οκιµής
1 Σηµειακή Προσαρµοστικότητα 

PC
PC 0
PC 1
PC 2
PC 3

PC < 1 mm
1 mm < PC < 2 mm
2 mm < PC < 3 mm
3 mm < PC 

EN ISO 868 + A.3.6

2 Αντοχή σε Θλίψη CS CS 0
CS 1
CS 2
CS 3

CS < 10 kPa
10 kPa < CS < 50 kPa
50 kPa < CS < 200 kPa 
CS > 200 kPa

EN 826 + A.3.7

3 Ερπισµός Θλίψης CC CC 0
CC 1
CC 2
CC 3

CC < 2 kPa
2 kPa < CC < 25 kPa
25 kPa < CC < 50 kPa 
CC > 50 kPa

EN 1606 + A.3.8

4 ∆υναµικό Φορτίο 
DL

DL 0
DL 1
DL 2

DL < 10.000 κύκλοι
10.000 < DL < 100.000 κύκλοι 
DL > 100.000 κύκλοι

EN 13793 + A.3.9

5 Ηχοµείωση Κτυπογενούς 
Θορύβου IS

IS 0
IS 1
IS 2

< 15 dB
15 dB < ∆Lw < 17 dB 
∆Lw > 17 dB

EN ISO 10140-3 
EN ISO 717-2

6 Μείωση Ανακλώµενου 
Ήχου Βαδίσµατος 
RWS

RWS 0
RWS 1
RWS 2
RWS 3

RWS > 30 sone
25 sone < RWS < 30 sone 
20 sone < RWS < 25 sone 
RWS < 20 sone

Το πρότυπο αυτό δεν παραθέτει µόνο τα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά  που τα υποστρώµατα πρέπει να 
παρουσιάζουν αλλά περιγράφει και τις µεθόδους δοκιµών παρέχοντας τα κριτήρια σύγκρισης µεταξύ 
διαφορετικών προϊόντων της αγοράς. Παρέχει επίσης ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης της επίδοσης των 
πιο σηµαντικών δεικτών.

Το τµήµα R&D της Tecnasfalti Isolmant ανέµενε την απαίτηση για καθαρές και κοινά αποδεκτές τεχνικές 
προδιαγραφές των προϊόντων υποστρωµάτων, γιαυτό εκτέλεσε ένα µεγάλο εύρος ακουστικών, µηχανικών 
και θερµικών δοκιµών κατά τις προκαταρτικές µελέτες και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Με την 
εισαγωγή του νέου προτύπου, έχει γίνει εφικτό να συσχετιστεί µία κατηγοριοποίηση επίδοσης µε τις 
εργαστηριακές τιµές. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υποστρωµάτων παρουσιάζονται παρακάτω.
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Χαρακτηριστικά του υποστρώµατος για 
την εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων και 
δαπέδων laminate σε συµµόρφωση µε το 
πρότυπο CEN/TS 16354

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

IS: Κτυπογενής θόρυβος (µεταδιδόµενος ήχος)
Η ηχοµόνωση αξιολογείται µέσω εργαστηριακών δοκιµών. Οι δοκιµές 
αυτές αποτελούνται από τη µέτρηση του κτυπογενούς θορύβου που 
µεταδίδεται µέσω µιας κατασκευής πριν και µετά την εισαγωγή του 
υποστρώµατος. Ο δείκτης ∆Lw ορίζει τη διαφορά µεταξύ των δύο 
καταστάσεων. Όσο υψηλότερη η τιµή ∆Lw, τόσο καλύτερη η 
κατηγορία ακουστικής µόνωσης (IS0 έως IS2).

RWS: Μείωση Ανακλώµενου Ήχου Βαδίσµατος (ανακλώµενος ήχος) 
Ο δείκτης αυτός καθορίζει το επίπεδο του ανακλώµενου ήχου που 
παράγεται από ένα πλωτό ξύλινο ή laminate δαπεδο σε περίπτωση που 
υπάρχει κάποια πηγή ήχου (όπως βηµατισµός). Η τιµή αυτή µετριέται 
σε sone. Όσο χαµηλότερη η τιµή sone, τόσο καλύτερη η ακουστική 
κλάση του υποστρώµατος (RWS 0 έως RWS 3).

CS: Αντοχή Θλίψης
Το σύστηµα που αποτελείται από το πλωτό δάπεδο και την ακουστική 
µόνωση πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντοχή θλίψης. Στην 
πραγµατικότητα, όταν το δάπεδο υπόκειται σε στατικά φορτία (όπως 
τραπέζια, καρέκλες, βιβλιοθήκες κλπ), οι συνδέσεις δεν πρέπει να 
λυγίζουν υπερβολικά, µε αποτέλεσµα τη θραύση.  Όσο υψηλότερη η 
πίεση (σε kPa) που απαιτείται για να φτάσουµε στο απαιτούµενο λύγισµα 
(0,5 mm), τόσο καλύτερη η κλάση αντοχής θλίψης του υποστρώµατος 
(CS 0 έως CS 3).

CC: Ερπυσµός Θλίψης
Πέρα από την αντοχή σε θλίψη του µονωτικού υλικού για την περίπτωση 
των στατικών φορτίων, πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης και ο ερπυσµός 
που παθαίνει το δάπεδο στην πάροδο του χρόνου στην περίπτωση 
µακροπρόθεσµων στατικών φορτίων. Το µέγεθος αυτό είναι ο ερπυσµός 
θλίψης (ή ερπυσµός). Όσο υψηλότερη η αντοχή (σε kPa) που απαιτείται 
για κάµψη µεγαλύτερη από 0,5 mm, τόσο καλύτερη η κλάση ερπυσµού 
θλίψης του υποστρώµατος (CC 0  έως CC 3).

DL: ∆υναµικό Φορτίο
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του υποστρώµατος ξύλινου δαπέδου 
είναι η µακροπρόθεσµη αντίσταση στην περίπτωση κυκλικών φορτίων, 
όπως η τάση από συνεχόµενο βηµατισµό στο δάπεδο γυµναστηρίων ή 
δηµόσιων περιοχών. Όσο υψηλότερη η τάση του συνεχόµενου 
βηµατισµού σε µία ορισµένη θλίψη που απαιτείται για την κρούση του 
υποστρώµατος, τόσο καλύτερη η κλάση δυναµικού φορτίου (DL0 έως 
DL2).

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
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Χαρακτηριστικά του υποστρώµατος για 
την εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων και 
δαπέδων laminate σε συµµόρφωση µε το 
πρότυπο CEN/TS 16354

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

RLB: Αντοχή σε ∆οκιµή Σφαίρας Μεγάλης ∆ιαµέτρου
Το υλικό ακουστικής µόνωσης που χρησιµοποιείται για τα υποστρώµατα 
πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε η ποιότητα του δαπέδου να 
διατηρείται ακόµη και σε περίπτωση που πέσουν στο δάπεδο µεγάλα 
αντικείµενα. Όσο υψηλότερη η κατανοµή της ενέργειας κρούσης, 
υπολογισµένη σε mm, τόσο καλύτερη η κλάση αντοχής σε δοκιµή 
σφαίρας µεγάλης διαµέτρου του υποστρώµατος.

Ο δείκτης αυτός καθορίζει την ικανότητα του υποστρώµατος να 
απορροφά οποιαδήποτε µικρή ανοµοιοµορφία του υποστρώµατος.Η 
κλάση προσαρµοστικότητας ενός υλικού ανεβαίνει (από PC 0 έως PC 3)
όσο το υπόστρωµα γίνεται πιο µαλακό και πιο παχύ. 

R: Θερµική Αντίσταση
Η ακουστική µόνωση είναι λεπτή εποµένως µπορεί να παρέχει περιορισµένη 
θερµοµόνωση στο δάπεδο, αλλά µπορεί να παίζει ρόλο στην ελάττωση του 
φαινοµένου του “κρύου δαπέδου” προστατεύοντας το ξύλο από υπερβολικές 
διακυµάνσεις θερµοκρασίας. Η χαµηλή θερµική του αντίσταση καθιστά το 
υπόστρωµα κατάλληλο για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης/ψύξης 
ζεστού/κρύου νερού. Συστήνεται να ελέγχετε ότι: Rt(τελικής επικάλυψης) + 
Rt (στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W (σε περίπτωση επιδαπέδιας 
θέρµανσης) και Rt (τελικής επικάλυψης) + Rt (στρώσης Isolmant) ≤ 0,12 
m2K/W (σε περίπτωση επιδαπέδιας ψύξης).
SD: Αντίσταση Υδρατµών και Φράγµα Υδρατµών
Εάν απαιτείται να προστατευθεί το ξύλινο ή το laminate δάπεδο από την 
υγρασία, τότε συστήνεται η εγκατάσταση υψηλής ποιότητας φράγµα κατά 
της διάχυσης υδρατµών. Η ιδιότητα αυτή εκφράζεται µε τον δείκτη Sd και 
µετρείται σε µέτρα. Όσο µεγαλύτερη η τιµή Sd, τόσο καλύτερη η 
αντίσταση στη διάχυση υδρατµών. Σε περίπτωση υγρασίας συστήνεται η 
τιµή του δείκτη να είναι Sd > 75 m.

RTF: Αντίδραση στη Φωτιά
Ο δείκτης αυτός ορίζει το επίπεδο συνεισφοράς ενός εύφλεκτου προϊόντος 
σε περίπτωση φωτιάς. Το χαρακτηριστικό αυτό καθορίζεται από την 
ταξινόµηση φωτιάς των προϊόντων κατασκευής και των δοµικών 
στοιχείων σύµφωνα µε το EN 13501-1. Με την αντίδραση στη φωτιά για 
υποστρώµατα ξύλινων δαπέδων ελέγχεται ο ρυθµός διάδοσης της φωτιάς 
και η ένταση του καπνού. Η ελάχιστη κλάση που απαιτείται για δηµόσιους 
χώρους είναι Bfl-s1, που σηµαίνει αυτοσβεννύµενο υλικού που δεν παράγει 
τοξικό καπνό.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

PC: Σηµειακή προσαρµοστικότητα
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Το κατάλληλο υπόστρωµα για δάπεδα laminate

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρακαλούµε να ανατρέχετε στις τεχνικές προδιαγραφές 
της EPLF (Ευρωπαίοι παραγωγοί δαπέδων laminate) για τις 
προδιαγραφές των απαιτήσεων υποστρωµάτων laminate.

Στο τέλος του 2013, έπειτα από µια µεγάλη προσπάθεια η 
οποία αφορούσε µερικές οµάδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(CEN) και από τον κλάδο (EPFL), εκδόθηκαν για πρώτη 
φορά τα πρότυπα που δίνουν τις κατευθύνσεις για την 
εγκατάσταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
υποστρωµάτων των ξύλινων δαπέδων. Ο EPFL συµµετείχε 
στο έργο παρέχοντας τα σχεδιαγράµµατα του 
προαναφερόµενου προτύπου. Μέχρι σήµερα, το πρότυπο 
EPLF έχει µεγάλο αντίκτυπο στην εγκατάσταση των 
δαπέδων laminate.

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υποστρώµατα του EPLF

Το έντυπο αυτό συµπληρώνει το πρότυπο αναφοράς CEN/TS 
16354. Το έντυπο αυτό δείχνει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
έχουν τα υποστρώµατα για να καλύπτεται το πρότυπο 
παρέχοντας µια λίστα οδηγιών και τιµών αναφοράς.

Κατεβάστε το πρότυπο του EPLF  στο www.eplf.com

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Εφαρµογή κονιάµατος
1. Κυρίως πλάκα
2. Τσιµεντοκονία επιπέδωσης
3. Ηχοµονωτικό φύλλο Isolmant
4. Περιµετρική φάσα
5. Τσιµεντοκονίαµα
6. Υπόστρωµα Isolmant
7. Πλωτό δάπεδο
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Εγκατάσταση πλωτού ξύλινου δαπέδου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εγκατάσταση του πλωτού ξύλινου δαπέδου και του 
δαπέδου laminate, εάν εκτελεστεί σωστά µε τη χρήση 
υποστρωµάτων µε εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι 
η καλύτερη λύση για ένα δάπεδο µε υψηλές ακουστικές και 
µηχανικές αποδόσεις.

Καθαρά και υγιεινά

Το πλωτό δάπεδο τοποθετείται πάνω σε µια ελαστική στρώση υλικού 
(γνωστή και ως υπόστρωµα). Η διαδικασία αυτή καθιστά την εφαρµογή 
εύκολη και καθαρή χωρίς χρήση χηµικών, όπως κόλλες ή ρητίνες. Το 
γεγονός αυτό είναι βασικό για να διατηρείται ο χώρος καθαρός και 
υγιεινός για τον εγκαταστάτη και τον τελικό χρήστη, ο οποίος θα 
επωφεληθεί από την απουσία ρυπαντών που είναι δυνητικά επιβλαβής 
για την υγεία.

Λύση κατά της υγρασίας

Χωρίς τη χρήση κόλλας, τα ξύλινα στοιχεία µπορούν να αλλάξουν τις 
διαστάσεις τους σε σχέση µε τα επίπεδα υγρασίας, χωρίς να 
παραµορφώνονται. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να αποφύγουµε 
το “πετσικάρισµα”, το οποίο είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήµατα 
που αφορούν την εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων.

Η εφαρµογή είναι 
αναστρέψιµη και 

διατηρεί το υφιστάµενο 
δάπεδο ανέπαφο

Με τα πλωτά δάπεδα, είναι δυνατόν να εκτελεστεί ο στόχος των 
παρεµβάσεων ανακαίνισης (όσον αφορά την αποκατάσταση των 
σωληνώσεων δαπέδου) χωρίς την πλήρη αποξήλωση του δαπέδου. Όταν 
βρεθεί η διαρροή, είναι αρκετό να αφαιρέσουµε τα στοιχεία που έχουν 
υποστεί ζηµιές από το πρόβληµα και να τα αντικαταστήσουµε, όταν το 
πρόβληµα λυθεί. Στην περίπτωση ξύλινου δαπέδου, εγκατεστηµένο σε 
προϋπάρχον δάπεδο, όπως υψηλής ποιότητας δάπεδα που µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν στο µέλλον, αυτή η εφαρµογή επιτρέπει την 
αφαίρεση του ξύλινου δαπέδου χωρίς να προκληθεί ζηµιά στο δάπεδο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ 
ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

• Παρακαλώ ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες για την εγκατάσταση του
ξύλινου πλωτού δαπέδου, όπως δίδεται στα εγχειρίδια εφαρµογής, για
παράδειγµα “Il Parquet - dal progetto alla posa in opera” (Ξύλινο
δάπεδο – από τον σχεδιασµό στην εγκατάσταση, έκδοση από τον
AIPPL):  έτσι εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια εφαρµογής είναι καθαρή,
ακέραιη, επίπεδη και πλήρως απαλλαγµένη από ανοµοιογένειες.

• Η πλευρά την εφαρµογής ορίζεται ξεκάθαρα στο τεχνικό φύλλο του
προϊόντος.

• Όλα τα προϊόντα* πρέπει να είναι τοποθετηθούν στην επιφάνεια χωρίς
καµία χρήση κόλλας.

• Όταν τοποθετηθεί πάνω στην τσιµεντοκονία, το ελαστικό υλικό πρέπει
να σχηµατίζει µια συνεχή και ενιαία στρώση ελεύθερη από
ανοµοιογένειες ή κοψίµατα.

• Τα υποστρώµατα µε φράγµα υδρατµών είναι εξοπλισµένα µε 10 cm
αυτοκόλλητη αλληλεπικάλυψη που εφαρµόζεται πάνω από το τέλος
της διπλανής στρώσης. Αφαιρώντας την λωρίδα σφραγίζεται η ένωση,
όπως φαίνεται και στις εικόνες των τεχνικών προδιαγραφών.

• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι πλήρως εφαπτόµενο στην επιφάνεια,
ώστε να αποτραπεί ο εγκλωβισµός φυσαλίδων αέρα και για να
εξασφαλιστεί κατάλληλη µηχανική στήριξη σε όλο το οριζόντιο
σύστηµα.
*εκτός του IsoDrum Parquet για κολλητά ξύλινα δάπεδα

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ 
συµβουλευτείτε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που είναι διαθέσιµες στο 
www.isolmant.com
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 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν

Πέρα από το θέµα του κόστους, είναι σηµαντικό να 
εστιαστούµε στα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, 
ώστε να επιλέξουµε το πιο κατάλληλο.
Τα προϊόντα Οικιακών Λύσεων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
την ανακαίνιση ξύλινων πλωτών δαπέδων ή των δαπέδων 
laminate και για µικρά οικιακά έργα. Κάθε προϊόν αυτής της 
σειράς έχει ειδικά χαρακτηριστικά για  να ανταπελέξθει στα 
θέµατα της εγκατάστασης. Επιπλέον, το µικρό µέγεθος των 
προϊόντων και οι φιλικές στο χρήστη οδηγίες κάνουν την 
µεταφορά και την εγκατάσταση ευκολότερη.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ
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ISOLDRUM SILVER
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ

ISOLDRUM N
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ 
∆ΑΠΕ∆Α LAMINATE ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

ISOLDRUM FILM
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ISOLDRUM FIBER 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΣΗΜΕΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ISOLDRUM KENAF
∆ΑΠΕ∆Α ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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→ IsolDrum Silver

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ
ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ

κλάση RWS 0

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 18 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου) κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 6 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 0

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 0,5 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5 mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 0

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 8000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 0

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ-∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 1700 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,063 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd > 100 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 15 m = 15 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 20 ρολών (300 m2)

Υπόστρωµα NPE πολυαιθυλενίου µε επίστρωση αλουµινίου. Το προϊόν 
διατίθεται µε αυτοκόλλητο πτερύγιο επικάλυψης για τη σύνδεση και 
σφράγιση των ενώσεων.
Να τοποθετείται µε την όψη αλουµινίου προς τα επάνω.

n. 20 = 300 m2

15 m2

→ Όροι χρήσης

Το IsolDrum Silver συστήνεται ειδικά στην περίπτωση υγρασίας ή 
ανιούσας υγρασίας από τις κατώτερες στρώσεις. Το προϊόν είναι 
επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης 
µε χρήση ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελική στρώση + στρώση I solmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα κατασκευασµένο από NPE πολυαιθυλένιο µε 
επίστρωση αλουµινίου (τύποs IsolDrum Silver). Το φύλλο αλουµινίου 
επικαλύπτει την άκρη του υποστρώµατος για περίπου 10 cm για να 
επιτρέπει την ελεύθερη σύνδεση χωρίς ταινία µεταξύ των φύλλων. 
Η άκρη του προϊόντος έχει κόλλα για σφράγιση των φύλλων. Να 
τοποθετείται µε την όψη αλουµινίου προς τα επάνω.
Πάχος περίπου 2 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >
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→ IsolDrum N

κλάση RWS 2

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 110 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 30 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5 mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 2

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ -  ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΙΡΑΣ 650 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,032 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 12 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 25 ρολών (500 m2)

Ανάγλυφο και τυπωµένο ηχοµονωτικό υπόστρωµα 
κατασκευασµένο από υψηλής πυκνότητας HQPO 
πολυαιθυλένιο.

n. 25 = 500 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης

Το IsolDrum N συστήνεται ειδικά όταν θέλουµε να επιτύγχουµε 
µία υψηλή ακουστική άνεση µέσα στο δωµάτιο.
Είναι επίσης κατάλληλο για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανση µε 
χρήση ζ εστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελική στρώση + στρώση I solmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα για χρήση κάτω από ξύλινο δάπεδο 
κατασκευασµένο από ανάγλυφο υψηλής πυκνότητας HQPO 
πολυαιθυλενίο  (τύπος IsolDrum N).
Πάχος περίπου 1 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ 23 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 19 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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→ IsolDrum Film

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 25 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 1

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 2 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5 mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 0

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΙΡΑΣ 1200 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,059 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 22 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 18 ρολών (360 m2)

Ανάγλυφο και τυπωµένο ηχοµονωτικό υπόστρωµα κατασκευασµένο 
από HQPO πολυαιθυλένιο µε επίστρωση φράγµατος υδρατµών.
Το προϊόν διατίθεται µε αυτοκόλλητο πτερύγιο για τη σύνδεση και τη 
σφράγιση των φύλλων.
Να τοποθετείται µε το φράγµα υδρατµών προς τα επάνω.

n. 18 = 360 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης
Το IsolDrum Film συστήνεται ειδικά όταν θέλουµε να επιτύγχουµε µια 
καλή απόδοση ηχοµείωσης κτυπογενούς θορύβου.
Είναι επίσης κατάλληλο για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε 
χρήση ζ εστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελική στρώση + στρώσης I solmant ) ≤ 0,15 m2K/W. 
→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα κατασκευασµένο από ανάγλυφο και τυπωµένο 
HQPO πολυαιθυλένιο επικαλυµµένο µε διάφανη µεµβράνη 
πολυαιθυλενίου (τύπος IsolDrum Film). Η διαφανής µεµβράνη 
επικαλύπτει την άκρη του υποστρώµατος για περίπου 5 cm και επιτρέπει 
την σύνδεση των φύλλων χωρίς ταινία. Επίσης, το προϊόν διατίθεται µε 
κόλλα για τη σφράγιση των αλληλοεπικαλυπτόµενων επιφανειών.
Να τοποθετείται µε το διάφανο φιλµ προς τα επάνω.
Πάχος περίπου 2 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ >30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 20 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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→ IsolDrum Fiber

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ <10 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 0

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 2 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 10% σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 0

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2,7 mm κλάση PC 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ -  ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΙΡΑΣ 1200 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,086 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 4 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 3 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m =  20 m2

Χάρτινα κιβώτια των 15 ρολών (300 m2)

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από FIBTEC XS3,  επικαλυµµένο µε 
τυπωµένο φράγµα υδρατµών. Το προϊόν διατίθεται µε αυτοκόλλητο 
πτερύγιο για τη σύνδεση και τη σφράγιση των φύλλων.
Να τοποθετείται µε το φράγµα υδρατµών προς τα επάνω.

n. 15 = 300 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης
Το IsoldDrum Fiber συστήνεται ειδικά για περίπτωσεις όπου η 
επιφάνεια εφαρµογής δεν είναι ενιαία και οµοιογενής. Είναι επίσης 
κατάλληλο και για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε χρήση 
ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελική στρώση + στρώση Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W.

→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα από πολυεστερικές ίνες επικαλυµµένες µε 
διαφανή µεµβράνη πολυαιθυλενίου (τύπος IsolDrum Fiber).
Η διαφανή µεµβράνη επικαλύπτει την άκρη του υποστρώµατος για 
περίπου 10 cm επιτρέποντας έτσι την σύνδεση µεταξύ των φύλλων. 
Έχει επίσης κόλλα για τη σφράγιση των αλληλοεπικαλυπτόµενων 
επιφανειών. Να τοποθετείται µε την διάφανη µεµβράνη προς τα 
επάνω. Πάχος περίπου 3 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 20 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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→ IsolDrum Kenaf

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ <10 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 0

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 2 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 10% σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 0

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,084 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 7 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 3 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 8 ρολών (160 m2)

Υπόστρωµα για ακουστική µόνωση κατασκευασµένο από µηχανικά 
συνδεδεµένες ίνες Κενάφ χωρίς χηµικά πρόσθετα. Το Κενάφ είναι ένα 
φυτό της οικογένειας των µολόχων προερχόµενο από φυτείες χωρίς 
ζιζανιοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Τα απόβλητα από τη διαδικασία 
εξαγωγής της ίνας χρησιµοποιούνται ως βιοκαύσιµο ή ζ ωοτροφή.

n. 8 = 160 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης

Το IsolDrum Kenaf συστήνεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή 
τεχνική απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιµότητα και συµβατότητα 
(ανανεώσιµες πρώτες ύλες).

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα κατασκευασµένο από ισχυρά συγκολληµένες 
ίνες Κενάφ (τύπος IsolDrum Kenaf). To προϊόν αυτό δεν 
αποσυντίθεται,  είναι ανθεκτικό στα έντοµα, στα τρωκτικά και στη 
µούχλα και είναι πλήρως ανακυκλώσιµο.
Πάχος περίπου 3 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 19 dB

<30 sone
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν

Τα προϊόντα της σειράς των επαγγελµατικών λύσεων είναι 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ώστε να ικανοποιούνται οι 
υψηλές απαιτήσεις µόνωσης, διάρκειας και µηχανικής 
αντοχής. 
Η ακουστική µόνωση και η ηχοµείωση κτυπογενούς 
θορύβου δεν είναι τα µόνα απαιτούµενα. Η σειρά προϊόντων 
επαγγελµατικών λύσεων παρέχουν προστασία από ανιούσα 
υγρασία από τις πιο κάτω στρώσεις του δαπέδου. Η 
ιδιότητα αυτή είναι σηµαντική για την προστασία των ινών 
του ξύλου. Η επιφανειακή αντοχή του υποστρώµατος και η 
σταθερότητά του στην πάροδο του χρόνου, διασφαλίζουν 
τις τέλειες τεχνικές αποδόσεις των προϊόντων αυτών. Τα 
προϊόντα της σειράς επαγγελµατικών λύσεων είναι 
ανθεκτικά και είναι υψηλών αποδόσεων µε εύκολη και 
ασφαλή εφαρµογή.

>
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ISOLDRUM ST BLU 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
LAMINATE

ISOLDRUM XPS 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ISOLDRUM FR
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
EUROCLASS Bfl-s1 

ISOLDRUM MOUSSE 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
LAMINATE

ISOLDRUM HD
ΥΨΗΛΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ

ISOLDRUM PU RADIANTE 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ISOLDRUM LVT
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΝΥΛΙΚΑ LVT 
∆ΑΠΕ∆Α

ISOLDRUM LVT PLUS 
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LVT ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum St Blu

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 20 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 1

ΕΡΠΥΣΜΟΣ <20 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 50000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 1100 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,06 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 7 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 18 ρολών (360 m2)

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από υψηλής πυκνότητας 
NPE πολυαιθυλένιο.

n. 18 = 360 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης
Η εγκατάσταση του IsolDrum St Blu επιτρέπει την υψηλή ακουστική και 
µηχανική απόδοση. Το προϊόν αυτό είναι επίσης κατάλληλο για 
συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε χρήση ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελική στρώση + στρώση I solmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα κατασκευασµένο από NPE πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (τύπος IsolDrum St Blu).
Πάχος περίπου 2 mm.
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. 5ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 19 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum XPS

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 70 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 25 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 1400 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,143 m2K/W

ΠΑΧΟΣ Περίπου 5 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Πάνελ των 0, 59 m x 0,  79 m = 0, 466 m2

- δέµατα των 15 πάνελ = 7 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παλέτες των 22 δεµάτων (154 m2)

Υπόστρωµα από ανάγλυφο βελονωτό XPS για την ακουστική και 
θερµική µόνωση του δαπέδου.
Να τοποθετείται µε την επίπεδη επιφάνεια προς τα επάνω.

n. 22 = 154 m2

7 m2

→ Όροι χρήσης
Το IsolDrum XPS συστήνεται σε περιπτώσεις ανοµοιογενούς 
επιφάνειας καθώς επιτρέπει την επιπέδωση της επιφάνειας εφαρµογής 
(<4mm). Είναι επίσης κατάλληλο για την προετοιµασία της επιφάνειας 
για την εγκατάσταση ξύλινων ή laminate δαπέδων χάρη στην υψηλή 
θερµική αντίστασή του. Συστήνεται επίσης στην περίπτωση 
θερµοµόνωσης δαπέδου. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να 
εγκατασταθεί σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρµανσης ζ εστού νερού.

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα φτιαγµένο από βελονωτό XPS (τύπος IsolDum 
XPS).
Να τοποθετείται µε την επίπεδη επιφάνεια προς τα επάνω.
Πάχος 5 mm.
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ
<30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 22 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum FR

κλάση RWS 1

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 24 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 1

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 3 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ < 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 0

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 1400 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,088 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 23 m

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ Bfl-s1 (Υπουργικό πιστοποιητικό Ιταλίας)

ΠΑΧΟΣ Περίπου 3 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 12 ρολών (240 m2)

Ανάγλυφο και τυπωµένο ηχοµονωτικό υπόστρωµα από HQPO 
FR πολυαιθυλένιο µε αντίδραση στη φωτιά Bfl-s1.
Πιστοποιητικό Ιταλικού υπουργείου n° MI1639B41CEBfls100001.

n. 12 = 240 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης

Η εγκατάσταση του IsolDrum FR ενδείκνυται ειδικά σε περιπτώσεις 
που απαιτείται αντίδραση στη φωτιά του µονωτικού, κλάσης Bfl-s1.
Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο και για συστήµατα ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης µε χρήση ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα από HQPO FR πολυαιθυλένιο 
(τύπος IsolDrum FR).
Πάχος περίπου 3 mm.
Αντίδραση στη φωτιά Bfl-s1.
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 19 dB (κάτω από 15 mm DPL laminate δαπέδου)



Πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές στο www.isolmant.com20

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum Mousse

κλάση RWS 2

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 130 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 25 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 900 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,040 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 37 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1,7 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 15 m = 15 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 25 ρολών (375 m2)

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από HQPO πολυαιθυλένιο

n. 25 = 375 m2

15 m2

→ Όροι χρήσης
Το IsolDrum Mousse ενδείκνυται ειδικά όταν θέλουµε να 
επιτύγχουµε υψηλή ακουστική µόνωση.
Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο και για συστήµατα ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης µε χρήση ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W.

→ Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα για εγκατάσταση κάτω από δάπεδα laminate 
ή από βινυλικά δάπεδα (LVT) κατασκευασµένο από HQPO 
πολυαιθυλένιο (τύπος IsolDrum Mousse).
Πάχος 1.7 mm
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. 5ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <30 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
∆Lw = 20 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
∆Lw = 22 dB (κάτω από 5 mm LVT)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum HD

κλάση RWS 2

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 60 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 15 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 1

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 10000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 1000 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,049 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 100 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 15 m = 15 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 20 ρολών (300 m2)

Υψηλής  πυκνότητας  ηχοµονωτικό  υπόστρωµα από  HQPO  
πολυαιθυλένιο επικαλυµµένο µε  φίλµ  PE  υψηλής  αντίστασης 
υδρατµών. Το προϊόν διατίθεται µε αυτοκόλλητο πτερύγιο για
τη σύνδεση και τη  σφράγιση  των  φύλλων.
Να τοποθετείται µε το µάυρο φιλµ προς τα επάνω.

n. 20 = 300 m2

15 m2

→ Όροι χρήσης
Η εγκατάσταση του IsolDrum HD επιτρέπει την υψηλή ακουστική και 
µηχανική απόδοση. Συστήνεται ειδικά σε περιπτώσεις υγρασίας ή 
ανιούσας υγρασίας από τις κατώτερες στρώσεις. Είναι κατάλληλο για 
συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε χρήση ζεστού νερού
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W.

→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα από υψηλής πυκνότητας HQPO πολυαιθυλένιο 
επικαλυµµένο µε φιλµ PE υψηλής αντίστασης υδρατµών (τύπος 
IsolDrum HD). Το µαύρο φιλµ επικαλύπτει την άκρη του µονωτικού για 
περίπου 10 cm για τη σύνδεση των φύλλων χωρίς χρήση ταινίας. Το 
πτερύγιο είναι αυτοκόλλητο για τη σφράγιση της αλληλεπικάλυψης.
Να τοποθετείται µε το µαύρο φιλµ προς τα επάνω.
Πάχος περίπου 2 mm.
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. 5ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ
22 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 20 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum PU radiante

κλάση RWS 2

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 300 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 3

ΕΡΠΥΣΜΟΣ >50 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 3

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 10000 κύκλοι (στα 70 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ < 600 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,01 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 150 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1,8 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 8,5 m = 8,5 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 40 ρολών (340 m2)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Το Isolmant Nastro Alluminato διατίθεται σε ρολά h 5 cm x 50 m 
(τρέχοντα). Σχεδιάστηκε ειδικά για τη σφράγιση των φύλλων του   
IsolDrum PU radiante.

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από θερµικά αγώγιµο ιξωδοελαστικό υλικό. 
Ειδικό για την εγκατάσταση ξύλινου ή laminate δαπέδου επάνω σε 
ενδοδαπέδια θέρµανση. Το προϊόν καλύπτεται από φιλµ αλουµινίου για 
την αποτροπή φαινοµένων ανιούσας υγρασίας. 
Να τοποθετείται µε την όψη αλουµινίου προς τα επάνω.

n. 40 = 340 m2

8,5 m2

→ Όροι χρήσης

Το IsolDrum PU radiante συστήνεται ειδικά σε περιπτώσεις 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε χρήση ζεστού νερού.
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα από θερµικά-αγώγιµο ιξωδοελαστικό υλικό, 
επικαλυµµένο µε φιλµ αλουµινίου για την αποτροπή ανιούσας υγρασίας  
(τύπος IsolDrum PU radiante).
Να τοποθετείται µε την επιφάνεια αλουµινίου προς τα επάνω.
Κλάση αντίδρασης στη φωτιά Bfl-s1.
Πάχος περίπου 1.8 mm.
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ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ 23 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 18 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum LVT

κλάση RWS 3

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ≥ 200 kPaσυµπίεση στα 0,2 mm 
συµπίεση στα 0,5 mm ≥ 500 kPa κλάση CS 3

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 40 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. ≤ 0,2mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 2

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 10000 κύκλοι (αρ. κύκλων από 0,1 kPa µέχρι 70 kPa φορτίο 
µετά του οποίου η µέγιστη παραµόφωση είναι ≤ 0,2 mm)

κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ < 600 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,02 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 50 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό διαστάσεων 1 m x 20 m = 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χάρτινα κιβώτια των 25 ρολών (500 m2)

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από διογκωµένη πολυολεφίνη 
κλειστών κυψελίδων, επικαλυµµένη µε µια αντιολισθηρή 
στρώση.
Για την εγκατάσταση πλωτού βινυλικού δαπέδου (LVT). 
Να τοποθετείται µε το µαύρο φιλµ προς τα επάνω.

n. 25 = 500 m2

20 m2

→ Όροι χρήσης

Το IsolDrum LVT συστήνεται ειδικά για την αποτροπή της διάνοιξης 
των συνδέσεων των LVT ακόµα και σε περιπτώσεις πολύ µεγάλων 
φορτίων. Συστήνεται ειδικά για να επιτύγχουµε υψηλή ηχοµείωση 
ανακλώµενου ήχου βαδίσµατος µέσα στο δωµάτιο.
Επίσης, ενδείκνυται σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης. 
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

→ Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα για εγκατάσταση κάτω από βινυλικά (LVT) 
δάπεδα κατασκευασµένο από διογκωµένη πολυολεφίνη κλειστών 
κυψελίδων µε υψηλή αντοχή θλίψης. Η επάνω πλευρά είναι 
επικαλυµµένη µε αντιολισθηρό φιλµ (τύπος IsolDrum LVT).
Να τοποθετείται µε το µαύρο φιλµ  προς τα επάνω.
Πάχος περίπου 1 mm.
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. 5ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ 
ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <20 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 18 dB (κάτω από 3 mm LVT)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

→ IsolDrum LVT Plus

Ηχοµ ξ  

LVT και των δαπέδων laminate. 

n. 62 = 434 m2

7 m2

κλάση RWS 2

κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 1000 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 3

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 1020 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5mm σε 10 χρόνια)    κλάση CC 3

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,034 m2K/W

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1,8 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Πάνελ των 0,56 m x 0,78 m = 0,437 m2

- δέµατα των 16 πάνελ = 7 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παλέτες των 62 δεµάτων (434 m2)

→ Όροι χρήσης
Το  IsolDrum  LVT  Plus  έχει  σχεδιαστεί  ειδικά  για  εγκατάστη  LVT  και 
δαπέδων laminate σε  ανο οιογενή  οκονίες  ή  υφιστά α  δάπεδα. 
Εξασφαλίζει  υψηλή  ηχο ση  κτυπογενούς  θορύβου.  Χάρη  στην 
υψηλή αντοχή στη θλίψη, το IsolDrum LVT Plus συστήνεται ειδικά  για  την 
αποτροπή  της  διάνοιξης  των  συνδέσεων  των  LVT.  Η  οναδική 
αντιολισθηρή τεχνολογία αποτρέπει την κίνηση των LVT και των laminate. 
Παράγεται  από  φυσικά  συστατικά  και  η  διαδικασία  παραγωγής του  
χαρακτηρίζεται από χ λό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτά καθιστούν το  
IsolDrum LVT Plus ένα 100% οικολογικό προϊόν. Είναι επίσης κατάλληλο  
για συσ ενδοδαπέδιας  θερµανσης. Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + 
στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

Ελαστικό υπόστρωµα από HD ίνες ξύλου µε αντιολισθηρή πλευρά  
(τύπος IsolDrum LVT Plus). Να τοποθετείται µε την αντιολισθηρή 
πλευρά προς τα επάνω. Πάχος 1.8 mm.

Π
ίν

ακ
ας

 κ
ατ
ηγ

ορ
ιο

πο
ίη

ης
 σ

τη
 σ

ελ
. 5

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ 
ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ <25 sone

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
∆Lw = 20 dB (κάτω από 5 mm LVT)
∆Lw = 22 dB (κάτω από 8 mm laminate δαπέδου)

→ Προδιαγραφές προϊόντος
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ → ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

> isolDrum LVT Plus

To IsolDrum LVT Plus έχει σχεδιαστεί ειδικά για εγκατάσταση LVT και δαπέδων laminate σε ανοµοιογενή τσιµεντοκονίες και 
υφιστάµενα δάπεδα. Το προϊόν εξασφαλίζει µια υψηλή ηχοµείωση κτυπογενούς θορύβου καθώς και θερµική µόνωση.
Το IsolDrum LVT Plus ξεχωρίζει γιατί είναι πολυδιάστατο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Ακουστική µόνωση
Το συγκεκριµένο υπόστρωµα ακουστική µόνωσης αποτελεί µια στρατηγική επιλογή όταν απαιτείται ηχοµείωση κτυπογενούς 
θορύβου και ηχοµόνωση αερόφερτου θορύβου. Επιπλέον, το IsolDrum LVT Plus έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ηχοµείωση 
ανακλώµενου ήχου βαδίσµατος (όπως ήχος βηµατισµόύ εντός του δωµατίου). Το IsolDrum LVT Plus που διαστρώνεται κάτω 
από LVT δάπεδα προσφέρει ηχοµείωση κτυπγενούς θορύβου ίση µε 20 dB. Μια εξαιρετική απόδοση σε τόσο χαµηλό πάχος. 
Αντιολισθηρή στρώση
Το IsolDrum LVT Plus είναι επικαλυµµένο στη µία πλευρά του µε µια στρώση υψηλής πρόσφυσης, που καθιστά το προϊόν 
ιδανικό για τη διάστρωση PVC δαπέδου. Αυτού του είδους τα δάπεδα, στην πραγµατικότητα, πρέπει να είναι πολύ σταθερά 
διότι πολύ µικρές µετακινήσεις µπορούν να βλάψουν τα πάνελ µιας και έχουν πολύ σταθερή και οµοιόµορφη κάτω 
επιφάνεια.Το αντιολισθηρό σύστηµα παρέχει σταθερότητα χωρίς τη χρήση κόλλας, και συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα του 
πλωτού δαπέδου µε την ευκολία εφαρµογής. Επιπροσθέτως, το αντιολισθηρό σύστηµα µπορεί να διασφαλίσει εξαιρετικές 
αποδόσεις.
Φιλικό προς το περιβάλλον
Το IsolDrum LVT Plus είναι κατασκευασµένο από ίνες ξύλου και άµυλο που είναι 100 % φυσικά συστατικά. ∆εν περιέχει 
πετροχηµικά, πλαστικοποιητές ή διαλύτες. Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος είναι φιλική προς το περιβάλλον. 
Κάλυψη αρµών δαπέδου
Το IsolDrum LVT Plus έχει αντοχή θλίψης µεγαλύτερη από τα τυπικά υποστρώµατα (1020 kPa), γεγονός που το καθιστά 
κατάλληλο για εγκατάσταση σε υφιστάµενο δάπεδο. Μειώνει επίσης τα προβλήµατα που πηγάζουν από ανοµοιογενείς 
επιφάνειες.
Κατάλληλο για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης
Το IsolDrum LVT Plus έχει πολύ χαµηλή θερµική αντίσταση (0.034 m²K/W), γεγονός που το επιτρέπει να διαστρωθεί σε 
δάπεδα ενδοδαπέδιας ψύξης/θέρµανσης µε χρήση ψυχρού/ζεστού νερού, καθόσον δεν σταµατά τη διάδοση της θερµότητας στο 
δωµάτιο. Συστήνεται, η ολική αντίσταση της τελικής επικάλυψης + της στρώσης Isolmant να µην ξεπερνά το 0.15 m2K/W.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

Η εγκατάσταση του IsolDrum LVT Plus είναι µια πραγµατικά εύκολη και γρήγορη υπόθεση. ∆εν απαιτούνται ειδικά εργαλεία, 
µόνο ένα µαχαίρι και µια αυτοκόλλητη ταινία. Τα πλωτά δάπεδα δεν απαιτούν κόλλες, γεγονός που κάνει την εφαρµογή 
ταχύτερη και πιο ασφαλή.

1) Προετοιµάζοντας την επιφάνεια:  Η διάστρωση του IsolDrum LVT Plus πρέπει να εκτελείτε σε ενιαία, καθαρή και χωρίς
σαθρά τµήµατα και λίπη επιφάνεια. Παρόλα αυτά, ο εφαρµοστής πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα της επιφάνειας πριν 
την εφαρµογή.

2)Εγκατάσταση του υποστρώµατος: τα φύλλα του IsolDrum LVT Plus πρέπει να τοποθετούνται χωρίς να
αλληλεπικαλύπτονται αφήνοντας ένα κενό µεταξύ τους. Στη συνέχεια, τα φύλλα πρέπει να σφραγιστούν µε την ταινία 
Isolmant Nastro Alluminato. Η αντιολισθηρή πράσινη πλευρά πρέπει να είναι προς τα επάνω (εικόνα 1). Συστήνεται να 
διαστρώνετε τα φύλλα µε απόσταση περίπου 10 mm από τον τοίχο και την πόρτα. Το υπόστρωµα που περισσεύει µπορεί να 
κοπεί µε µαχαίρι και να επαναχρησιµοποιηθεί σφραγίζοντας το µε ταινία.

3)Εγκατάσταση του δαπέδου: το δάπεδο µπορεί να είναι πλωτό, λαµβάνοντας υπόψη να το διαστρώσετε µε γωνία 90ο µε το
υπόστρωµα (εικόνα 2).
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ > ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν

Υπάρχουν  πολύ ειδικές εφαρµογές που απαιτούν τα 
εγκατεστηµένα υποστρώµατα ξύλινων ή laminate δαπέδων να 
παρουσιάζουν πολύ ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Η 
Isolmant έχει σχεδιάσει µια ειδική σειρά προϊόντων για τέτοιες 
ειδικές εφαρµογές.
Κάθε προϊόν της σειράς ειδικών λύσεων έχει ένα συγκεκριµένο 
πεδίο εφαρµογής που αφορά τον τύπο του δαπέδου κάτω από 
το οποίο θα εγκατασταθεί το υπόστρωµα ή τη λειτουργία της 
κατασκευής ή τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων 
η απόδοση πρέπει να βελτιωθεί. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ
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ΙSOLDRUM SPORT 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ

ISOLDRUM PU ADESIVO 
ΘΕΡΜΙΚΑ-ΑΓΩΓΙΜΟ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ
LAMINATE ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 

ISOLDRUM PU COMPLETO 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ISOLDRUM PARQUET 
ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α

>
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ > ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

> IsolDrum Sport

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ                < 30 sone
ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ    κλάση RWS 1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 120 kPa (1,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 3

ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 8% (25% παραµόρφωση 0,5 h µετά την αφαίρεση του φορτίου)
3% (25% παραµόρφωση 24 h µετά την αφαίρεση του φορτίου)

ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗΣ να ελέγχεται µε το κατάλληλο δάπεδο

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 100000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ να ελέγχεται µε το κατάλληλο δάπεδο

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,14 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 30 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 6 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 1.5 m x 50 m ίσο µε 75 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 4 ρολών (300 m2)

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από υψηλά ελαστικό HQPO πολυαιθυλένιο 
που επιτρέπει την απορρόφηση κραδασµών κάτω από διαφορετικούς 
τύπους βινυλικών,  PVC, linoleum, µοκετών και ξύλινων δαπέδων.

n. 4 = 300 m2

75 m2

> Όροι χρήσης

Το IsolDrum Sport µπορεί να εφαρµοστεί σε αθλητικά δάπεδα για 
πλωτά δάπεδα και δάπεδα laminate.

> Προδιαγραφές προϊόντος

Ελαστικό υπόστρωµα από HQPO πολυαιθυλένιο για αθλητικά κέντρα 
(τύπος IsolDrum Sport).
Πάχος περίπου 6 mm.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ > ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

> IsolDrum PU adesivo

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από υψηλής πυκνότητας θερµικά αγώγιµο 
ιξωδοελαστικό υλικό. 
Το προϊόν έχει αυτοκόλλητη πλευρά για την εγκατάσταση ξύλινου και 
laminate δαπέδου.

n. 40 = 200 m2

5 m2

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ            22 sone
ΗΧΟΥ ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ  κλάση RWS 2

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 18 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δάπεδο) κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 120 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗΣ > 50 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5 mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 3

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 100000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ - ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ < 600 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δάπεδο)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,01 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 20 m

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ Bfl-s1

ΠΑΧΟΣ Περίπου 3 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 1 m x 5 m ίσο µε 5 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χάρτινα κιβώτια 40 ρολών (200 m2)

> Όροι χρήσης
Η εγκατάσταση του IsolDrum PU adesivo συστήνεται ειδικά όταν 
απαιτείται εύκολη και γρήγορη εφαρµογή - όπως πλωτά δάπεδα ή µια 
εύκολη και ασφαλή εφαρµογή όπως ένα κολλητό δάπεδο. Το προϊόν 
είναι κατάλληλο και για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης.
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώση Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W. 

> Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα αποτελούµενο από ένα θερµικά αγώγιµο 
ιξωδοελαστικό υλικό, µε αυτοκόλητη πλευρά µε φιλµ σιλικόνης
(τύπος IsolDrum PU adesivo).
Να τοποθετείται µε την αυτοκόλλητη πλευρά προς τα επάνω. 
Αντίδραση στη φωτιά: Bfl-s1.
Πάχος περίπου 3 mm.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ > ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

> ΙsolDrum PU completo

Ηχοµονωτικό υπόστρωµα από θερµικά αγώγιµο ιξωδοελαστικό 
υλικό, επικαλυµµένο µε φιλµ αλουµινίου υψηλής αντίστασης 
υδρατµών.
Να τοποθετείται µε την πλευρά αλουµινίου προς τα επάνω.

n. 40 = 220 m2

5,5 m2

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ          21 sone
 ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ     κλάση RWS 2

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆Lw = 19 dB (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδο) κλάση IS 2

ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ 110 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CS 2

ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗΣ 32 kPa (µέγιστο φορτίο παραµ. < 0,5 mm σε 10 χρόνια) κλάση CC 2

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 100000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 mm κλάση PC 1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ- ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 950 mm (κάτω από 7 mm DPL laminate δαπέδου)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,01 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 150 m

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ Bfl-s1

ΠΑΧΟΣ Περίπου 3 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 1 m x 5,5 m ίσο µε 5,5 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 40 ρολών (220 m2)

> Όροι χρήσης
Το IsolDrum PU completo έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθεί υψηλή 
ηχοµείωση κτυπογενούς θορύβου και σαν φράγµα υδρατµών. Έχει 
εξαιρετική σηµειακή προσαρµοστικότητα που το καθιστά κατάλληλο για 
ανοµοιογενείς επιφάνειες εφαρµογής. Τα φύλλα πρέπει να σφραγίζονται 
µε Isolmant Nastro Alluminato για τη διατήρηση των ιδιοτητων του 
φράγµατος. Κατάλληλο για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. 
Ελέγξτε: Rt (τελικής στρώσης + στρώσης Isolmant) ≤ 0,15 m2K/W.

> Προδιαγραφές προϊόντος
Ελαστικό υπόστρωµα από θερµικά αγώγιµο ιξωδοελαστικό υλικό, 
επικαλυµµένο µε φιλµ αλουµινίου για την αποτροπή φαινοµένων 
ανιούσας υγρασίας (τύπος IsolDrum PU completo). Να τοποθετείται 
µε την όψη αλουµινίου προς τα επάνω. Αντίδραση στη φωτιά Bfl-s1. 
Πάχος 3 mm.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ > ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ                                                                                    >

> ΙsolDrum Parquet (κολλητά ξύλινα δάπεδα)

Μειωµένου πάχους ελαστικό υπόστρωµα σχεδιασµένο για ηχοµείωση 
ανακλώµενου ήχου βαδίσµατος και κτυπογενούς θορύβου σε νέα ή 
υφιστάµενα δάπεδα. Μπορεί να τοποθετηθεί µε εφαρµογή κόλλας, κάτω 
από ξύλινα δάπεδα ή κεραµικά πλακίδια. Αποτελείται από HD 
διογκωµένο πολυπροπυλένιο επικαλυµµένο και στις δύο πλευρές µε 
τυπωµένο FIBTEC XP1 µη υφαντο ύφασµα πολυπροπυλενίου.

n. 8 = 160 m2

20 m2

< 25 soneΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ 
ΒΑ∆ΙΣΜΑΤΟΣ κλάση RWS 2

ΗΧΟΜΙΕΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ            ∆Lw = 16 dB (µε κολλητό ξύλινο δάπεδο)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 151 kPa (0,2 mm παραµόρφωση) κλάση CS 3

ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗΣ > 50 kPa (0,5 mm παραµόρφωση) κλάση CC 3

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ > 100000 κύκλοι (στα 25 kPa) κλάση DL 2

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Rt = 0,054 m2K/W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 30 m

ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 1 m x 20 m ίσο µε 20 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χαρτοκιβώτια των 8 ρολών (160 m2)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Isolmant Fascia per giunte (σφραγιστική ταινία): h 7.5 cm x L 20 m 
Isolmant Fascia perimetrale (περιµετρική φάσα): h 3 cm x L 20 m

> Όροι χρήσης
Η εφαρµογή του προϊόντος σε περίπτωση ανακαίνισης δαπέδου ή νέου 
δαπέδου βελτιώνει την ηχοµείωση κτυπογενούς θορύβου και του 
ανακλώµενου ήχου βαδίσµατος. ΚΟΛΛΑ:  η εφαρµογή του IsolDrum 
Parquet δεν απαιτεί κάποια ειδική κόλλα. Συστήνεται η χρήση 
κατάλληλων σφραγιστικών για τον τύπο του δαπέδου και την 
επιφάνεια. Οι κόλλες για ξύλινα δάπεδα είναι κατάλληλες για τη 
στερέωση του IsolDrum Parquet στην τσιµεντοκονία.

> Προδιαγραφές προϊόντος
Μειωµένου πάχους ελαστικό υπόστρωµα για ηχοµείωση κτυπογενούς 
θορύβου και ανακλώµενου ήχου βαδίσµατος κατασκευασµένο από 
δικτυωµένο αφρό πολυπροπυλενίου κλειστών κυψελίδων, 
επικαλυµµένο και στις δύο πλευρές µε FIBTEC XP1, µη υφαντό ύφασµα 
πολυπροπυλενίου (τύπος IsolDrum Parquet). Πάχος 2 mm.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ -> ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ >

> IsolDrum Parquet: πως γίνεται η διάστρωση

1) Προετοιµάζοντας την επιφάνεια: η επιφάνεια που δέχεται το IsolDrum Parquet πρέπει να έχει αντοχή για να δέχεται
φορτία, να είναι επίπεδη, ικανοποιητικά οµοιογενής, καθαρή και απαλλαγµένη από σαθρά τµήµατα και λάδια. Ωστόσο, η
εφαρµογή του προϊόντος επιτρέπεται και σε ορισµένες οριακές περιπτώσεις όπου θα απαιτείται η εφαρµογή
σταθεροποιητικών παρεµβάσεων, όπως η επιπέδωση ή η εφαρµογή ασταριού. Παρόλα αυτά, ο τεχνίτης πρέπει να αξιολογεί
την καταλληλότητα της επιφάνειας όταν στρώνει την κόλλα και τα φύλλα.

2) ∆ιάστρωση της πρώτης στρώσης κόλλας: Το IsolDrum Parquet δεν απαιτεί ειδικές κόλλες. Συστήνεται η χρήση κόλλας
κατάλληλη για το είδος της επιφάνειας. Εφαρµόστε την πρώτη στρώση κόλλας σε επαρκή ποσότητα, χρησιµοποιώντας ψιλή
σπάτουλα (3/4 mm) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Για να αποφύγετε τις
ακουστικές γέφυρες συστήνεται η χρήση του Isolmant Fascia Perimetrale (περιµετρική φάσα), η οποία περιλαµβάνεται στην
συσκευασία. Η  φάσα να εφαρµοστεί πριν την τοποθέτηση της κόλλας στην περίµετρο του δωµατίου.

3) ∆ιάστρωση των φύλλων:  ξετυλίξτε το IsolDrum Parquet επάνω στην στρώση κολλας που είχατε εφαρµόσει στην
επιφάνεια, λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο εφαρµογής της κόλλας. Αφαιρέστε τον περιεχόµενο αέρα κάτω από το IsolDrum
Parquet ώστε αυτό να κολλήσει πλήρως στην επιφάνεια. Γιαυτό συστήνεται να πιέσετε τα φύλλα µε ένα ρολό για ελαστικά
δάπεδα. Κατά την εφαρµογή, τα φύλλα πρέπει να εφαρµοστούν το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς αλληλεπικάλυψη, ώστε να
εξασφαλίσουµε µια συνεχή στρώση και να αποφύγουµε τις ακουστικές γέφυρες. Για κεραµικά δάπεδα ή πέτρες, συστήνεται η
εφαρµογή της ταινίας Isolmant Fascia per Giunte (σφραγιστική ταινία) στις ενώσεις. Επίσης, είναι απαραίτητο να εφαρµόσετε
την Isolmant Fascia Perimetrale σε κάθετους τοίχους ώστε να µην ακουµπά το φύλλο µε τον τοίχο. Και οι δύο ταινίες
περικλείονται στην συσκευασία. Γενικά, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ως εδώ, πρέπει να περιµένουµε 24 ώρες πριν την
εφαρµογή του δαπέδου. Παρόλα αυτά, αυτές είναι γενικές οδηγίες και ο εφαρµοστής πρέπει να αποφασίσει για τον
καταλληλότερο χρόνο για την διαδικασία εφαρµογής, σύµφωνα µε την χρησιµοποιούµενη κόλλα.
 Εγκατάσταση κολλητού ξύλινου δαπέδου: το δάπεδο αυτό µπορεί να επικολληθεί απευθείας πάνω στο IsolDrum 
Parquet µε κατάλληλη στρώση κόλλας που πρέπει να απλωθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του παραγωγού και σε συµφωνία 
µε τις τεχνικές του τοµέα των δαπέδων. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας και σύµφωνα µε τα στάνταρντ του ξύλινου δαπέδου. ∆ύο συστατικών εποξικές-
πολυουρεθανικές κόλλες, όπως Kerakoll L34, Chimiver Hercules ή ισοδύναµες αποδίδουν θετικά αποτελέσµατα.
Εγκατάσταση κεραµικών πλακιδίων: τα πλακίδια µπορούν να κολληθούν απευθείας στο IsolDrum Parquet µε χρήση 
κατάλληλης κόλλας που πρέπει να απλωθεί πλήρως στην επιφάνεια σύµφωνα µε τα πρότυπα εφαρµογής. Η κόλλα πρέπει να 
απλωθεί µε κατάλληλη σπάτουλα που θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τύπο και το σχήµα του πλακιδίου και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του παραγωγού της κόλλας και των προτύπων εφαρµογής. Το τµήµα R&D της Tecnasfalti πέτυχε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τσιµεντοειδή κόλλα κλάσης C2 (βελτιωµένη τσιµεντοειδής κόλλα, όπως Kerakoll H40 ή 
ισοδύναµη) ή ανώτερης κλάσης. Παρόλα αυτά, ο εφαρµοστής πρέπει να εκτιµά την καταλληλότητα της κόλλας για το 
πλακάκι και το υπόστρωµα. Για τα σφραγιστικά των αρµών, εποξικά σφραγιστικά, όπως Mapei Kerapoxy Color, Kerapoxy 
CQ, Kerakol Fugabella Epoxy, Litokoll Starlike ή ισοδύναµο, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Συστήνεται η χρήση 
στέρεων σφραγιστικών.

5) Πλωτή ή ηµί-πλωτή εφαρµογή: οποιοδήποτε είδος ή µέγεθος IsolDrum Parquet µπορεί να είναι πλωτό ή ηµί-πλωτό.
Στην περίπτωση πλωτού δαπέδου δεν εφαρµόζονται σφραγιστικά, στην περίπτωση του ηµί-πλωτού όµως, η κόλλα µπορεί
να τοποθετηθεί είτε ανάµεσα στην τσιµεντοκονία και το IsolDrum Parquet είτε ανάµεσα στο IsolDrum Parquet και το
ξύλινο δάπεδο. Και οι δύο µέθοδοι εφαρµογής επιτρέπουν την αφαίρεση και την αντικατάσταση του δαπέδου χωρίς να
προκληθούν βλάβες στην τσιµεντοκονία. Η ηµί-πλωτή εφαρµογή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κεραµικά πλακίδια
απλώνοντας το IsolDrum Parquet στο υπόστρωµα χωρίς κόλλα. Τα φύλλα εφάπτονται το ένα στο άλλο και ενώνονται µε
χρήση ταινίας. Έπειτα, τα πλακίδια επικολλούνται στα φύλλα.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες ή τεχνικές πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε µε το τεχνικό τµήµα της εταιρίας µας.
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> IsolDrum Parquet: εστιάζοντας στις κόλλες

Το τµήµα R&D της Tecnasfalti εκτέλεσε µια σειρά από δοκιµές για να ελέγξει τα διατµητικά φορτία και τα φορτία 
αποκόλλησης σε ξύλινα δάπεδα και σε δάπεδα κεραµικών πλακιδίων µε διάφορες κόλλες της αγοράς. Πρέπει να τονιστεί 
ότι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχουν ειδικά πρότυπα ή οδηγίες που αφορούν την ελάχιστη δύναµη αποκόλλησης για 
υποστρωµατικές εφαρµογές.

Με βάση την εµπειρία, είναι γνωστό ότι τα επαγγελµατικά δάπεδα µπορούν να παρουσιάσουν αντοχή σε διάτµηση 
µεγαλύτερη απο 1.5 N/mm2. Βαριά δάπεδα, όπως βιοµηχανικά, πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή σε διάτµηση 
µεγαλύτερη από 2 Ν/mm2 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι δοκιµές αυτές εκτελέστηκαν µε το IsolDrum Parquet να παρουσιάζει ξεκάθαρη ελαστική συµπεριφορά µε τάσεις 
µεγαλύτερες από 1 Ν/mm2. Απώλεια συνεκτικότητας µε το µη υφαντό ύφασµα του υποστρώµατος παρατηρήθεκς 
περίπου στα 2.5 - 3.0 N/mm2 συγκριτικά µε τον πυρήνα του πολυπροπυλενίου. Οι κόλλες, πιο συγκεκριµένα οι 
κατώτερες στρώσεις, δεν έδειξαν καποια αλλαγή εξαιτίας της διατµητικής τάσης στο εύρος των εφαρµοζόµενων τάσεων.

∆ιατµητική τάση 
ανά µονάδα 

επιφάνειας N/mm2
Χρήση δαπέδου

< 0,8 πολύ ελαττωµένα φορτία

0,8 - 1,5 ελαττωµένα φορτία

1,5 - 2,0 µεσαία φορτία

2,0 - 3,5 µεγάλα φορτία

> 3,5 πολύ µεγάλα φορτία (βιοµηχανικά)

A) ∆είγµατα για δοκιµή διατµητικής
τασης σε κολληµένα πλακίδια

b) ∆είγµατα για δοκιµή διατµητικής
τάσης σε ξύλινα δάπεδα και για
δοκιµή αποκόλλησης ("δοκιµή dolly")

C) ∆οκιµή διατµητικής τάσης µε χρήση
κατάλληλου οργάνου (Pressure meter-
shearing hydraulic meter)
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> IsolDrum Cover Plus

ΠΑΧΟΣ Περίπου 1.8 mm

ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ 14 g/m2/d

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 0,27 m

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ 7000 mm / στήλη ύδατος

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 1 m x 25 m ίσο µε 25 m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χάρτινα κιβώτια των 24 ρολών (600 m2)

Πολλών χρήσεων υπόστρωµα από µη υφαντό ύφασµα επικαλυµµένο 
µε αντί-ολισθητικό, υδατοστεγανό, ελαιοστεγανό και διαπνεόµενο 
φιλµ. Το προϊόν είναι κατάλληλο για την προστασία του δαπέδου σε 
περίπτωση περαιτέρω εφαρµογών µετά τη διάστρωση των 
υποστρωµάτων και εξασφαλίζει ιδανική πρόσφυση για ασφαλείς 
εργασιακές συνθήκες.
Να τοποθετείται µε την αντιολισθηρή επιφάνεια προς τα επάνω.

n. 24 = 600 m2

25 m2

> Όροι χρήσης

Το IsolDrum Cover Plus είναι ιδανικό για την προστασία της επιφάνειας πριν από τις εργασίες που θα ακολουθήσουν µετά 
την εγκατάσταση του δαπέδου. Προστατεύει τα κεραµικά πλακίδια, τα ξύλινα δάπεδα ή τα µάρµαρα και τις σκάλες καθώς και 
τις µοκέτες. Μπορεί να προστατεύσει οποιαδήποτε επιφάνεια από χτυπήµατα ή από σταγόνες υγρού. 
Χρησιµοποιείται και για την κάλυψη νέων δαπέδων, καθόσον επιτρέπει τη διαπνοή υδρατµών. Είναι επαναχρησιµοποιούµενο.
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> Isolmant Nastro Alluminato

ΠΑΧΟΣ Περίπου < 1 mm

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ Sd = 150 m

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολό 5 cm x 50 m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ατοµικά ρολά

HD αυτοκόλλητη αλουµινοταινία ύψους 5 cm.
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη σφράγιση των φύλλων IsolDrum PU 
radiante, IsolDrum PU completo και IsolDrum LVT Plus.
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