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• ΆΡΙΣΤΗ ΙΚΆΝΟΤΗΤΆ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
• ΟΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΤΟ

• ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• ΕΞΆΙΡΕΤΙΚΟ ΚΡΆΤΗΜΆ 

DAMPARQUET    
Tο υπόστρωμα του              
παρκέ σας

ανακυκλωμένο ελαστικό

%

σύστημα

DAMPER
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DAMPARQUET

Περιγραφή
Το DAMPARQUET είναι ένα υψηλής απόδοσης 
υπόστρωμα, ιδανικό για την ακουστική ανακαίνι-
ση των υφιστάμενων δαπέδων.
Το DAMPARQUET είναι κατασκευασμένο από κα-
ουτσούκ που παράγεται από ανακυκλωμένα ελα-
στικά και συγκρατείται μέσω ενός πολυμερούς 
με χαμηλό συντελεστή ελαστικότητας.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λύσει τις 
ανάγκες της αναδόμησης  και της ακουστικής 
ανακαίνισης των υφιστάμενων πατωμάτων, όπου 
προβλέπεται φινίρισμα ξύλου ή κάτι παρόμοιο.

Χρήση
Το DAMPARQUET χρησιμοποιείται, εν ξηρώ κάτω 
από ξύλινο δάπεδο, παρκέ ή παρόμοια, 
προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση του 
θορύβου κρούσης και βάδισης ενώ 
προσκολλάται τέλεια στο πάτωμα.

Τοποθέτηση
• Εφαρμόστε το DAMP STRIP στην περίμετρο του

περιβάλλοντος προς μόνωση σε αντιστοιχία με
το σημείο επαφής μεταξύ του τάπητα και του
τοιχίου σε ανύψωση.

• Απλώστε το υπόστρωμα DAMPARQUET σε συνέ-
χεια, εν ξηρώ στο υπάρχον πάτωμα.

• Στη συνέχεια, προχωρήστε στην τοποθέτηση
του δαπέδου.

Πλωτό παρκέ
Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες για την 
τοποθέτηση του παρκέ είναι η πλωτή μέθοδος, 
δηλαδή η τοποθέτηση του παρκέ σε σύμπλεξη, 
χωρίς τη χρήση κόλλας, βίδες και υλικών για την 
συναρμολόγηση.

Αντανακλούμενος θόρυβος και 
θόρυβος βάδισης
Το υπόστρωμα παρκέ DAMPARQUET είναι 
κατάλ-ληλο τόσο για νέες κατασκευές και 
ανακαινίσεις, όσο και σε περιπτώσεις όπου 
απαιτείται δράση για την αύξηση του επιπέδου 
προστασίας από το θόρυβο βάδισης, καθώς και 
για αντανακλαστικού τύπου θορύβους. Αυτός ο 
θόρυβος συμβαίνει ειδικά κατά την παρουσία 
του πλωτού δαπέδου και όταν δεν 
τοποθετούνται κατάλληλα ακουστικά 
υποστρώματα θορύβου.

DAMPARQUET



DAMPARQUET

 ελαστικός τάπητας για ηχομόνωση από βηματισμό

DAMPARQUET 3
Ονομαστικό πάχος [mm] 3

Μήκος [cm] 800

Πλάτος [cm] 125

Επιφάνεια [m2] 10

Βελτίωση ήχου από βάδιση [dB] 15 Ονομαστική

πυκνότητα [Kg/m3] 720

Βάρος [Kg/m2] 2,16

Βάρος [Kg/rotolo] 21,6

Δυναμική ακαμψία   UNI EN ISO 29052-00
[MN/m3] 35

Συμπιεστότητα UNI EN 12431-00 mm 0,10

Άντίδραση στη φωτιά   F

Άντοχή σε θερμοκρασία από - 20 έως + 80 ° C

Συσκευασία
Διαστάσεις κυλίνδρου: 125 cm x 800 cm = 10 m2

Ρολά ανά παλέτα: 36

Βάρος ανά παλέτα: 778 kg

MQ ανά παλέτα: 360

Διαστάσεις παλέτας: 120cm x120 cm x140 cm

Κάθε ρολό είναι ξεχωριστά συσκευασμένο με λευκό επεκτάσιμο ΡΕ.

Κάθε παλέτα είναι ξεχωριστά συσκευασμένη με επεκτάσιμο λευκό ΡΕ.

Διατήρηση
Φυλάξτε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Προφυλάξεις ασφαλείας
Το προϊόν δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
67/648/ΕΟΚ. Η ένωση δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, καρβίδιο , φθόριο, 
υδράργυρο ή άλλα παρόμοια στοιχεία και δεν παράγει τοξικές 
αναθυμιάσεις. Σοφίτα με μονωμένο παρκέ με DAMPARQUET για την μείωση του θορύβου στα υποκείμενα πατώματα

DAMPARQUET 
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