
Skuteczna izolacja akustyczna

posadzek

  Rozwiązania akustyczne spełniające 

najwyższe wymagania

  Odpowiednie do zabudowy suchej 

i mokrej

  Izolacja akustyczna w zakresie niskich 

częstotliwości



Poręczne maty proste w montażu

Acoustic Floor Mat: 

skuteczna ochrona przed 

dźwiękami uderzeniowymi

Podłoże

Acoustic Floor Mat

Folia PE

Jastrych

Posadzka

Produkty fi rmy Getzner to wydajne 

i ekonomiczne rozwiązania bazujące na 

spienionym poliuretanie, które reduku-

ją dźwięki uderzeniowe na podłogach. 

Nadają się zwłaszcza jako wysokoob-

ciążalna ochrona przed dźwiękami 

uderzeniowymi w budynkach komer-

cyjnych i przemysłowych, jak również 

w obiektach użyteczności publicznej 

i budownictwie mieszkaniowym. 

Acoustic Floor Mat – 

odpowiednie rozwiąza-

nie w każdych warunkach

Acoustic Floor Mat układa się na całej po-

wierzchni pod jastrychem. Z pięcioma 

różnymi typami i przy grubości zaledwie 

kilku milimetrów można osiągnąć stopień 

polepszenia izolacyjności w zakresie od 21 

do 33 dB. Dzięki temu mogą być w sposób 

ekonomiczny spełnione zarówno wysokie 

wymagania w zakresie akustyki, jak i mini-

malne wymogi określane przez normy.

Stopień 

polepszenia 

izolacyjności 

do 33 dB



Łatwe docinanie i szybki montażGrupa produktów Acoustic Floor Mat

Rys. 2: Przegląd typów Acoustic Floor MatRys.1. Szczegóły wykonania z podgrzewanym jastrychem mokrym
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Zalety

 — Stopień polepszenia izolacyjności 

w zakresie do 33 dB (ISO 717-2)

 — Niezmiennie skuteczna izolacja 

od dźwięków uderzeniowych 

w całym zakresie obciążeń 

i przez cały czas użytkowania

 — Zakres obciążeń do 5000 kg/m2

 — Bardzo niewielkie ugięcie nawet 

przy dużych obciążeniach

 — Nie zawiera plastyfikatorów

 — Odporne na starzenie, gnicie, 

chemikalia i bez zapachu

 — Klasyfikacja A+ dla powietrza 

wewnątrz pomieszczeń

 — Łatwe cięcie i szybki montaż 

dzięki małej wadze

Zakres stosowania

 — Supermarkety

 — Kluby fitness

 — Szpitale

 — Kuchnie przemysłowe

 — Hale produkcyjne 

i magazynowe

 — Hotele

 — Domy seniora

 — Szkoły i uniwersytety

 — Hale koncertowe

 — Biblioteki

 — Biura 

wielkopowierzchniowe

Montaż i formy dostawy

Akustyczna mata podłogowa jest dostar-

czana w postaci poręcznych płyt. Maty 

układa się na całej powierzchni i bez 

szczelin, na równym podłożu. Na wierzch 

zazwyczaj kładzie się folię paroizolacyj-

ną, aby zapobiec przenikaniu wilgoci. 

Następnie można bezpośrednio wylewać 

posadzkę jastrychową. Więcej informacji 

na temat układania można znaleźć w in-

strukcji montażu. 

Szczegóły

Aby uniknąć powstawania mostków 

dźwiękowych jastrych musi być konse-

kwentnie odseparowany od konstrukcji 

nośnej. Na bokach należy przewidzieć 

boczne pasy tłumiące. Przepusty rurowe 

muszą być również odizolowane.

Jastrych
Ogrzewanie 
podłogowe

Folia PE

Posadzka

AFM 33

Boczny pas tłumiący

Przepust rurowy 

Boczne pasy tłumiące Sylomer®

AFM 21

AFM 23

AFM 26

AFM 31

AFM 33

AFM 21 AFM 23 AFM 26 AFM 31 AFM 33
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Efektywne odizolowanie przy niewielkiej 
wysokości zabudowy

Acoustic Floor Blocks:

izolacja akustyczna o pod-

wyższonym standardzie

Stopień 

polepszenia 

izolacyjności 

do 33 dB

PodłożePodłoże

Podłoże

Acoustic Floor Blocks

Folia PE

Szalunek tracony

Wygłuszenie pustych przestrzeni

Jastrych

Posadzka

Łożyska punktowe fi rmy Getzner na-

dają się szczególnie do pomieszczeń 

o podwyższonych wymaganiach w za-

kresie izolacji akustycznej. Dlatego 

też są one stosowane w obiektach ta-

kich jak studia dźwięku, kina, dyskote-

ki czy sale gimnastyczne. Ale również 

parkingi wielopoziomowe, luksuso-

we apartamenty czy pokoje hotelowe 

mogą być skutecznie odizolowane od 

niepokojącego hałasu dobiegającego 

z otoczenia.

Acoustic Floor Blocks – 

jakość spełniająca najwyższe 

wymagania

Jednorodnie spieniane łożyska 

z Sylomeru® charakteryzują się spraw-

dzoną skutecznością i trwałością. Rozma-

ite typy wykonane z różnych materiałów 

umożliwiają dokładne dopasowanie do 

konkretnego zastosowania. Mogą być sto-

sowane zarówno pod suchym, jak i mo-

krym jastrychem i oferują projektantom 

i wykonawcom ekonomiczną ochronę 

przed dźwiękami uderzeniowymi.



Optymalne rozwiązania przy ela-
stycznej wysokości zabudowy

Sprawdzona skutecznośćGrupa produktów Acoustic Floor Blocks

Rys. 2: Odległość pomiędzy łożyskami punktowymi przy różnych obciążeniach Rys. 1 Szczegóły wykonania z mokrym jastrychem
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Zalety

 — Wysokiej jakości materiał Sylomer® 

o sprawdzonych, długotrwałych 

właściwościach

 — Poprawa jakości izolacji od dźwię-

ków uderzeniowych również w za-

kresie niskich częstotliwości

 — Możliwe częstotliwości własne do 8 Hz

 — Elastyczna konstrukcja podłogi o wy-

sokości od 80 mm do 500 mm

 — Niewielkie ugięcie

 — Nie zawiera plastyfi katorów

 — Ekonomiczne rozwiązanie w za-

kresie izolacji akustycznej w przy-

padku wysokich wymagań

 — Zwiększony komfort chodzenia

Montaż i formy dostawy

Acoustic Floor Blocks są dostępne w po-

ręcznych pojemnikach mieszczących 

Zakresy stosowania

 — Kina

 — Studia dźwięku

i studia nagrań

 — Hale koncertowe

 — Kluby fi tness

 — Teatry

 — Sale konferencyjne

 — Dyskoteki

 — Studia tańca

 — Kręgielnie

 — Szkoły

maks. do 245 sztuk. Ich charakterystyka 

jest dobierana zgodnie z wcześniej zde-

fi niowaną siatką układania. Puste prze-

strzenie między łożyskami powinny być 

w razie potrzeby wytłumione wełną mi-

neralną. Acoustic Floor Blocks są moco-

wane miejscowo za pomocą odpowied-

nich profi li lub płyt do suchej zabudowy. 

W zależności od rodzaju konstrukcji moż-

na teraz zastosować wylewkę jastrycho-

wą lub o odpowiedniej grubości płyty do 

suchej zabudowy.

Szczegóły

Boczne pasy tłumiące fi rmy Getzner za-

pobiegają przenoszeniu dźwięku pomię-

dzy pływającym jastrychem a sąsiednimi 

elementami, takimi jak ściany, podpory 

czy przepusty rurowe, dlatego też są nie-

odzownym dodatkiem do produktów do 

łożyskowania podłóg AFM i AFB.

Profi l stalowy

Przewód rurowy

Jastrych

Folia PE

Posadzka

Szalunek tracony

Acoustic Floor Blocks

Boczny pas tłumiący

Wygłuszenie 
pustych przestrzeni
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Odległość między łożyskami punktowymi w metrach
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Badania

Oprócz regularnej wewnętrznej kontroli jakości, produkty podle-

gają również zewnętrznej kontroli jakości, która gwarantuje sta-

łą jakość produktu. Wszystkie pięć typów Acoustic Floor Mat prze-

szło pomyślnie testy skuteczności w instytutach zewnętrznych oraz 

w pomiarach na miejscu montażu, zgodnie ze znormalizowanymi 

procedurami badawczymi. Ponadto produkty klasy premium AFM 

33 i AFM 31 uzyskały europejskie dopuszczenie.

Więcej informacji na stronie

www.getzner.com/

fussbodenlagerung

Referencje dotyczące łożyskowania podłóg (wyciąg)

 — Migros, Ilanz (CH), 2017

 — Sparmarkt, Graz (AT), 2017

 — Hard Rock Cafe, Lyon (FR), 2016 

 — Cinema Citygrove, Londyn (GB), 2016

 — Podłoga nad kinem, Sao Paulo (BR), 2016

 — Sala koncertowa Rudolfinum –  

Sukova Sin, Praga (CZ), 2016

 — Cité musicale de l‘lle Seguin (FR), 2014 – 2016 

 — Firma Blum, Zakład 3 (AT), 2015 

 — Audytorium w Pałacu Wersal (FR), 2015 

 — Studio fitness w Londynie (GB), 2015 

 — Hotel Titan, Ateny (GR), 2015

 — Red Bull Music Academy, Tokio (JA), 2014

 — Filharmonia Paryska (FR), 2013

 — Hotel Bayerischer Hof, Monachium (DE), 2013

 — Hotel Post, Arzl (AT), 2013

 — Teatr Aleksandryjski, St. Petersburg (RU), 2012

Badania i referencje

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Lyon     JORDAN — Amman    

JAPAN — Tokyo     INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte www.getzner.com 


