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PERTVAROS

JUNGTINĖS SIENOS

LUBOS

VAMZDŽIAI

VAMZDŽIAI

MŪSŲ KITI
AKUSTINIAI

SPRENDIMAI:

GARSO IZOLIACINIAI SPRENDIMAI

Tecsound
SY GEO
AKUSTINIS SPRENDIMAS
SPECIALIAI RENOVAC! AI

Mes tiekiame efektyvius ir tvarius sprendimus

interjero komforto pagerinimui ir užtikriname

geresnę gyvenimo kokybę visų tipų pastatuose.

Tecsound® SY GEO yra oru sklindantį garsą 
izoliuojanti membrana skirta vidaus pertvaroms.

TECSOUND YRA AKUSTIKOS SPECIALISTAI

STATYBOMS IR PRAMONEI.

Aukštos kokybės

neaustinis poliesteris

TECSOUND

MEMBRANA

Limpanti pusė

apsaugota

nuimama

plėvele
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Tecsound
SY GEO

AKUSTINIS SPRENDIMAS
SIENŲ IR PERTVARŲ ATNAUJINIMUI

Triukšmas sumažinamas 9 dB
(45% sumažinamas girdimas garsas)

Taupoma vieta renovuojant

Paprasta, greita ir lengva montuoti

Nereikia papildomų įrankių darbų atlikimui

 

 

 

 

9 dB

-45%*

garsas



GAMINYS

1 savaime limpanti pusė ir 1

pusė su neaustiniu

poliesteriu. Neprarandamas

laikas džiūvimui.

Plona membrana
rulonuose (<22 kg.)

Sumažina vibrac' ų 
perdavimą. 45% 
sumažinamas girdimas 
garsas.

Lengvai 
naudojamas

Paprastai    
patiesiamas

Efektyvus prieš 
oru
sklindantį garsą

Storis 3,5 mm 

Masė 7 kg/m²

Rulono matmenys (m) 2,60 x 1,22 m

Rulonų skaičius paletėje 36 rulonai

Kvadratiniai metrai paletėje 114.19 m² paletėje

PAKUOTĖ IR DYDIS

Tecsound SY GEO sprendimas yra specialiai sukurtas

sienų ir pertvarų renovac' ai.

Naudojant membraną yra pagerinama sienų izoliac' a

ir slopinamos vibrac' os sklindančios per vidines

pertvaras.

Atnaujinami paviršiai
turi būti nepažeisti,

sausi ir be dulkių.

Užglaisčius siūles,
paviršius yra

paruoštas apdailai.

    Išvyniokite TECSOUND
SY GEO nuiminėdami
silikoninę apsauginę

    plėvelę. Limpanti pusė
kl' uojama tiesiai ant

    atnaujinamo paviršiaus

PARAMETRAI

  Oru sklindančio garso sumažinimas: : Δ Rw = 9dB *
  Storis:: 3.5mm
  Rulono formatas: : 2,6 x 1,22 m
  Padidinamas konstrukc' os svoris - «masė-spyruoklė-masė»efektas.
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Plonas akustinis sprendimas, kuris sumažina

triukšmo perdavimą per vidines pertvaras.

Membrana prikl' uojama prie esamos pertvaros,

prie membranos, kl' ų «taškais» prikl' uojama

išorinė apdaila.

1   Kl$ ų mišinio «taškai»

2   Tecsound SY GEO

3   Esamas paviršius

4   Gipso apdaila

MONTAVIMAS

Membrana yra tinkama naudoti ant visų įprastinių statybinių paviršių

Uždėkite kl' uojančio mišinio taškus ant apdailinės plokštės.
Apdailinę plokštę prisukite tiesiai prie TECSOUND SY GEO.
Rekomenduojama ne homogeniškiems paviršiams, tokiems kaip
medis ar sienos su apdaila (tapetai, plytelės,..) arba aukštis >2.60 m.

Iki 9 dB sumažinamas triukšmas
ir ypač greitas montavimas!

Tecsound SY 

sienų ir per

Naudojant

ir slopinamo

pertvaras.

Greitai montuojama

Lengvai pjaustoma

Savaime limpanti

Nereikia papildomų kl' ų

Plona (3.5 mm)
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Praktiškas naudojimas
1 rulonas Tecsound SY
GEO =  1 gipso plokštė

Specialiai renovac( ai
Bendras izoliac' os su
apdaila storis <30 mm

Oru sklindančio
garso sumažinimas

ΔRw = 9dB

Lengvas ir greitas įrengimas
Prikl' uota arba prisukta apdaila

C2

=

  Lankstus viskoelastinis gaminys
  Galutinei apdailai, turi būti uždengta gipso plokštė
  Kl' uojama tiesiai ant esamo paviršiaus: korinės pertvaros, medinio pagrindo                                                                                                                                 
   gipso plokštės, dažyto ar tinkuoto pagrindo**.                                        

    Daugiau informac' os rasite Tecsound sy geo techninėje dokumentac' oje.


