Płyta do izolacji akustycznej przeznaczona do redukcji
hałasu od dźwięków powietrznych.

Znacznie zmniejszona
transmisja dźwięków

Szybki
montaż

Łatwość
montażu

Izolacja akustyczna idealna dla twojego wnętrza

Izolacja ściany

Izolacja i pokrycie w 6 prostych krokach:
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Płyta Simfofit ® musi być zawsze przykryta płytą
gipsową o grubości co najmniej 12,5 mm, aby spełniać
wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Na stronie simfofit.pl znajdują
się szczegółowe informacje na
temat montażu płyt.

-12dB

-60%
dźwięków

Materiały wtórne*

Izolacja akustyczna jest gotowa w mgnieniu oka
Cenisz ciszę i spokój? A może chcesz grać
w pokoju na instrumencie, nie przeszkadzając
przy tym sąsiadom? Jeśli tak, to płyta
Simfofit ® stanowi IDEALNE rozwiązanie
umożliwiające podniesienie komfortu
akustycznego w mieszkaniu lub w domu.
Dzięki połączeniu lekkości i elastyczności
płyt ze specjalnie stworzonym klejem do płyt
akustycznych w prosty sposób dokonasz
izolacji ścian wewnętrznych. To pozwoli cieszyć
się dźwiękiem, którego natężenie zostanie
zredukowane o 60% lub ΔRw = 12 dB, z
kolei izolację można łatwo przykryć warstwą
płyt gipsowo-kartonowych bez użycia dużej
liczby narzędzi.

Dla optymalnej izolacji wybierz akcesoria Recticel:

Klej do płyt do izolacji akustycznej: 5 l
* W celu zmniejszenia wpływu na środowisko produkt został wykonany z materiałów wtórnych.
Skład i wygląd mogą się różnić, co nie ma jednak wpływu na właściwości produktu.
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Twój komfort jest naszym priorytetem
Recticel Insulation dokłada wszelkich starań, aby
zagwarantować Ci poczucie komfortu. Dzięki dużemu
doświadczeniu i licznym badaniom nasze produkty
spełniają wszelkie wymagania związane z izolacją.
Jesteśmy czy chcemy być dla Ciebie partnerem w
budowie komfortowej i spokojnej przyszłości.

Twoje rozwiązanie w 3 krokach: prosto i szybko
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Wybierz długość płyty izolacyjnej Simfofit.
Wymiary
(mm)

Grubość
(mm)

Wartość
ΔRw (dB)

Liczba
płyt w
opakowaniu

m² w
paczce

1200 × 600

40

12*

6

4,32

2500 × 600

40

12*

1

1,50

* Wyniki badań akustycznych dostępne są na życzenie klienta
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Oblicz na stronie simfofit.pl liczbę
opakowań oraz niezbędnych akcesoriów.
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Sprawdź na stronie simfofit.pl, gdzie
znajduje się najbliższy sprzedawca.
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