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Zvukově izolační materiály Wolf ®
– rychlá a snadná cesta k tiché domácnosti

V běžném osobním automobilu odvezete až 20 m2
deskového materiálu Wolf®

Deska Wolf® s patentovanou strukturou

Zvukově izolační desky Wolf® s patentovanou
strukturou dokonale tlumí zvuk v celém frekvenčním spektru, zejména pak při nízkých frekvencích.
Volně uložený křemičitý písek v několika vrstvách
přemění energii dopadající zvukové vlny na energii kinetickou (pohybovou) a dokonale ji utlumí.
S minimální tloušťkou 10, resp. 15 mm tak dosáhneme vynikajícího výsledku. Desky jsou vhodné
jak pro izolaci podlah proti kročejovému hluku, tak
i pro izolaci stěn a stropů. V praxi se desky Wolf®
využívají především při rekonstrukcích starších
bytů, rodinných domů, řadovek, ale i v novostavbách, všude tam, kde je potřeba izolovat prostor
od nežádoucího hluku z rušné ulice, z technické
místnosti, od hlučných sousedů a spolubydlících.

Desky Wolf® jsou dodávány ve standardizovaném
rozměru 1 250 x 625 mm, což usnadňuje transport
a montáž. Plošná hmotnost desky je 18 kg/m2.
Desky lze tedy bez problémů odvézt i v běžném
osobním automobilu nebo dodávce. Pro projektové účely je vytvořen akustický katalog systémových řešení, kde najdete přes 80 doporučených
skladeb včetně dosažitelných hodnot vzduchové
a kročejové neprůzvučnosti, a to v podmínkách
stavby! Díky tomu již ve fázi návrhu nebo rozhodování vidíte, čeho lze při vlastní realizaci dosáhnout, a zvolit odpovídající řešení. Desky, resp.
kompletní systémy lze samozřejmě dodat také
včetně montáže na klíč, kterou provede certifikovaná firma.

Plovoucí podlaha se pokládá přímo na desky Wolf®. S minimální
tloušťkou lze dosáhnout zlepšení kročejové neprůzvučnosti
až o 25 dB

Desky Wolf® jsou určeny především pro suchou výstavbu. Nedochází tak k nežádoucímu zanášení vlhkosti z mokrých procesů. Díky
tomu jsou desky Wolf® po pokládce ihned pochozí, okamžitě můžete pokládat nebo montovat další finální vrstvu. To výrazně šetří váš čas
a peníze.
Více informací najdete na specializovaném
webu www.wolfdesky.cz. Veškeré deskové
a spojovací materiály Wolf® jsou ihned k dispozici a můžete je nakoupit v našem prodejním skladu na adrese CIUR, a. s., Pražská 1012, 250 01
Brandýs nad Labem nebo objednat přes náš
www.ciurshop.cz.

Kontaktní systém W 40 s tloušťkou pouze 40 mm je nejčastěji
montovanou variantou na stěny. Finální vrstvu tvoří deskový materiál,
který lze libovolně upravit, např. naštukovat nebo vymalovat

