
podkład pod podłogi laminowane i warstwowe

EcoSilent flex

Przyjazne środowisku systemy  
termoizolacyjne z włókna drzewnego 

Obszary zastosowania 

Izolacja akustyczna oraz  
termiczna pod podłogi  

laminowane oraz warstwowe. 

Lepszy komfort mieszkania dzięki  
elastycznym podkładom pod podłogi  
laminowane i warstwowe

• bardzo duża odporność na uderzenia - upadające przedmioty 

• izolacja termiczna podłóg zimnych w dotyku

• wyrównywanie nierówności podłogi do 3,1 mm

• prosta i szybka obróbka, łatwe przycinanie

• opakowanie w formie poręcznych rolek

• przyczynia się do regulacji zdrowego mikroklimatu  

w pomieszczeniach 

• produkt szczególnie przyjazny środowisku

IS LAM = 20 dB
Bardzo dobra izolacja od dźwięków 
uderzeniowych oraz powietrznych – 
lepszy komfort użytkowania
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Dostępne formaty STEICO EcoSilent flex

Grubość [mm] Format [mm] Ciężar [kg / m²]
Powierzchnia / rolka 

[m²]
Rolka / paleta Ciężar / Pal. [kg]

5,0 1.100 * 10.000 0,65 11,0 11 ok. 100

Właściwości techniczne STEICO EcoSilent flex

Krawędzie tępe

Gęstość [kg / m³] ok. 130

Współczynnik przewodności ciepła λ [W / ( m * K )] 0,042

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej [μ] 3

Surowce
włókno drzewne, fosforan amonu, 

włókno poliolefinowe

Kod odpadu (EAK)
030105 / 170201, usuwanie jak w przy-
padku drewna i materiałów drewno-

pochodnych

Właściwości techniczne wg CEN/TS 16354

Współczynnik oporu cieplnego [m²K / W] R 0,31

Zdolność do wyrównywania punktowych

nierówności [mm]
PC 3,1

Paroprzepuszczalność (wartość sd) [m] SD 0,02

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] CS > 10

Pełzanie przy ściskaniu [kPa] CC > 50

Wytrzymałość na uderzena [mm] RLB > 1.800

Tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] ISLAM 20

Klasa reakcji na ogień wg PN EN 13171 RTF Efl

Zalecenia: Płyty należy składować w 
pozycji leżącej, na płasko, w suchym 
miejscu. Krawędzie należy chronić przed 
uszkodzeniami. Opakowanie transpor-
towe można usunąć dopiero po bez 
dzielenia wyrazu palety na stabilnym, 
płaskim i suchym podłożu.

Międzynarodowa zastosowalność

Uwaga: niniejsza broszura stanowi  
tłumaczenie niemieckiego katalogu. Mogą 
obowiązywać osobne regulacje krajowe, 
które należy przestrzegać.

System
zarządzania
jakością

ISO 9001:2015


