soundstrip

okrajový izolační pás z dřevního vlákna

Izolační systémy z přírodních dřevěných
vláken šetrné k životnímu prostředí

• ekologická alternativa k okrajovým izolačním pásům z PE
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Okrajový izolační pás u plovoucích
potěrů, jako izolační pás k okolním svislým
konstrukčním prvkům nebo jako oddělovací pás v
oblasti suché výstavby.

• vynikající zvuková izolace
• tvarově stálý, odolný proti tlaku
• rychlá pokládka, snadno se řeže
• obzvláště šetrný k pokožce
• praktické balení

| MATERIÁL
Dřevo použité k výrobě izolačních pásů
STEICOsoundstrip pochází z odpovědně
obhospodařovaných lesů a je nezávisle
certifikované dle směrnic FSC®.

Další informace a pokyny pro zpracování najdete v příslušných
brožurách nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz.

| DODÁVKY STEICOsoundstrip

Výrobky STEICO jsou
vyráběny z přírodního
dřeva, které je certifikované
dle přísných požadavků
organizace FSC®. Pečeť
FSC® (Forest Stewardship Council)garantuje
odpovědné využívání cenných zdrojů šetrných
k životnímu prostředí.

| ZPRACOVÁNÍ
Přířez pevnými nůžkami, nožem na izolační
materiály nebo planžetovým nožem.

Tloušťka
[mm]
10
10

Šířka [mm]
100
100

Délka/role
[m]
10
10

ks/krabice
6
3

Krabice/
paleta
24
48

Hmotnost/
paleta [kg]
ca. 150
ca. 150

| TECHNICKÉ PARAMETRY STEICOsoundstrip
Provedení hran
Třída reakce na oheň dle EN 13501-1
Deklarovaná hodnota tepelného odporu
RD [(m²*K)/W]

tupé
E

Objemová hmotnost [kg/m³]
Pevnost v tlaku při
10% stlačení [kPa]
Složení

cca 60

0,26
Vytištěno na papíře s certifikátem FSC®. | Stav 03/ 2017. Platné je pouze aktuální vydání. Změny a chyby vyhrazeny.

| PŘÍRODNÍ DŘEVO SE
VŠEMI VÝHODAMI

≥8
dřevěná vlákna (borovice), polyolefinová
vlákna, fosforečnan amonný
030105/170201, likvidace jako dřevo a
materiály na bázi dřeva.

Kód odpadu (EAK)

Připevnění na stěnu pomocí montážního
lepidla nebo spon.
Přečnívající okrajový izolační pás odřízněte až
po položení podlahové krytiny.
V případě potřeby položte 2 izolační pásy
STEICOsoundstrip na sebe.
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Stavební systém z přírody
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