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KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu:

FixMat SOUND 2.1 SD

Indeks
MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5
EAN kod 5906737983157
Zaprojektowany i dedykowany specjalnie pod warstwowe podłogi drewniane. Może być stosowany pod panele
laminowane.







Materiał EKO – ekowłóknina + PU/minerały + folia ALU (do 93% naturalne składniki: rzepak, olej rycynowy) i
wypełniaczy mineralnych, jest ekologiczny, nadaje się do recyklingu i można go wyrzucać wraz odpadami
komunalnymi).
Poprawia komfort akustyczny – wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
Bardzo niski opór cieplny / doskonale przewodzi ciepło (oszczędności na ogrzewaniu)
Bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia - do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu,
2 w 1 – podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (po sklejeniu taśma alu – w zestawie 20mb)

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE (wg badań z deską barlinecką) :
 T - Grubość [mm]
 PC - Wyrównywanie podłoża [mm]
 AW - Masa powierzchniowa [kg/m2]
 IS - Wyciszenie [dB]
 RWS - Poprawa akustyczna [%]
 R - opór cieplny [m2K/W]
 SD - z wbudowaną paroizolacją (po sklejeniu taśmą alu) [m]
 CS - wytrzymałość na obciążenia / ściskanie (chroniący nasze zamki) [t/m2]
 RTF – klasa niepalności (Trudnopalna - pod obiekty inwestycyjne)
* wartość max.dla parkietu warstwowego Barlinek
DANE LOGISTYCZNE:
 Rolka wymiar wstęgi 7500x1000 mm
 Pakowanie :
- 33 palety / TIR - 40 rolek / paletę (wys.ok 120cm) ;
- 300m2 / paletę = ok.555kg / paletę (netto)
- 9 900m2 / TIR = ok.18 315kg / TIR (netto)
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Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą złożenia reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez
dystrybutora, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.
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DYSTRYBUTOR: BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą złożenia reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez
dystrybutora, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

