
SOLUȚIA PENTRU TAVANE & PODELE
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Instalare rapidă şi simplă

Specialistul soseşte cu camionul pe şantier. A adus deja totul cu el: materialul şi utilajul de suflare.



2 4

Se transporta doar furtunul de injectare și nu tone de material.

Utilajul transportă celuloza prin intermediul furtunului de transport in spaţile dorite. 

Fiecare spaţiu este termoizolat fără rosturi, în cel mai scurt timp. 

Izolația tavanului la clădiri noi.



Placă beton
Fonoizolație
Umplutură uscată
OSB 3 - placă

ISOCELL celuloză

SOLUȚII ÎN DETALIU,VEDERE LATERALĂ 

Structura lemn

OSB, lati, scanduraPlaca gisp-carton, lambriu

Celuloza are o densitate foarte mare - o izolație cu multă masă. Ea are o structură fibroasă deschisă ideală pentru absorbția și reglarea sunetului. Prin prelucrarea pneumatică a materialului se obţine o saltea fără rosturi, care rezultă o izolare perfectă a sunetului.-Zgomotul este o formă puternică de energie care poate fi transformată numai în masă.Izolarea tavanului sau podelei cu o izolație "cu masă mică" in forma de saltea poate duce chiar la un efect opus, prin rosturile ramase a saltelei. Zgomotul vibrația chiar amplificate (ca într-o tobă).



„Bereits aus der Tatsache dass Hohlräume durch ISOCELL Zellulosedämmstoff lückenlos gefüllt werden, kann von einem besseren Schalldämmmaß als bei 
mattenförmigen Dämmstoffen ausgegangen werden.“ 
Zur Untermauerung dieser doch sehr allgemeinen Aussage wurden durch ISOCELL im Sommer 2011 beim TGM in Wien Vergleichsprüfungen einer Zwischen-
decke mit ca. 25 cm Dämmstärke durchgeführt. 

Specificații tehnice 

Tavan teleportat, cavitate rd. 220 mm grosime

 220 mm vata minerala 

120 mm ISOCELL celuloză izolație + 100 mm vata minerala

220 mm fără izolație

120 mm strat de aer + 100 mm vata minerala 

220 mm ISOCELL celuloză 45 kg / m³

45 (-2;-6) dB

46 (-3;-7) dB

49 (-2;-6) dB

50 (-1;-5) dB

51 (-2;-4) dB

Rw (C;Ctr) in dB

O schimbare a nivelului de zgomot cu 1 dB este percepută subiectiv ca doar perceptibil, o schimbare de 3 dB, chiar și la fel de clar perceptibil.



OSB 3 - placă

ISOCELL celuloză

Structură

 

SOLUȚII ÎN DETALIU,VEDERE LATERALĂ 

Izolarea tavanului cu celuloză 

Bariera de vapori Profile metalice Placa gips-carton



WWW.ISOCELL.ATT

Dämmstoffstärke
(mm)

Dämmstoffdichte
(kg/m3)

GWP *
(kg CO2 äqv./m2) Gesamt-

aufbau

PHI 
(Phasenverschiebung in 

Stunden)

U-Wert **
(W/m2 K)

220 46 -36,34 12,1 0,200

240 48 - 38,88 13,1 0,186

260 48 - 41,12 13,8 0,173

280 48 - 43,35 14,5 0,162

* GWP Gesamt (Global Warming Potential) =  Dichte (kg/m³) / 1000 x Schichtdicke (mm) x Prozentanteil der Schicht (%) x GWP (kg) 
 Werte vom Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie. 
** U-Wert (W/m²K) wurde mit λ = 0,040 W/mK berechnet.


	Izolarea tavanului cu ISOCELL

