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vyniká vysokou zvukovou odolností pro tlumení kroků  
zvýšení kročejové neprůzvučnosti (Lw =  -33,5 dB)   

U podlahy se zajímáme o kročejovou neprůzvučnost. Skladba by měla zaručit, aby se přes ni 
přenášelo co nejmenší množství hluku. Ideálním řešením zvláště u rekonstrukcí nebo půdních 
vestaveb je plovoucí podlaha. Ta je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem a zvyšuje 
kročejovou neprůzvučnost stropů - v maximální míře tak zamezuje přenosu hluku do okolních 
místností. Nejdůležitější součást plovoucí podlahy, která je pro útlum kročejového hluku rozhodující, 
představuje pružná izolační vrstva.  

Akustický izolační bitumenový pás FONOSTOP DUO zaručí zvýšení kročejové neprůzvučnosti 
pro plovoucí podlahy nebo pod dlažbu (možností kombinace s podlahovým topením) navíc slouží 
zároveň také jako hydroizolace např. v koupelnách, sprchových koutech atd.  

 

Použití      ► Omezení hluku v obytných prostorách (podlahy, plovoucí podlahy, 
dlažba, možnost kombinace s podlahovým topením) 

 
Technické  parametry:  

Vlastnost FONOSTOP DUO  FONOSTOP TRIO 

 2 vrstvá akustická izolace 
skládající se ze zvukotěsné 
vrstvy tlusté 1,5 mm, 
vyztužené elastickým netka-
ným polyesterovým rounem 
tloušťky 6,5 mm 

3. vrstvá akustická izolace 
skládající se ze 1,5 mm tlusté 
zvukotěsné vrstvy spojená na 
obou stranách 6,5 mm tlustou 
netkanou polyesterovou 
tkaninou 

Tloušťka  8,0 mm 12 mm  

Rozměry rolí 1,05 x 10,0 m 1,05x8,0 m 

Hmotnost 1,6 kg 2,2 kg 

Nepropustnost   Nepropustný  - 

Difúze vodních par  100.000  100.000 

Součinitel tepelné vodivosti 
Zvukotěsná vrstva 
Polyesterové rouno   

 
0,170 W/m°K 
0,045 W/m°K 

 
 
 

 
Akustické vlastnosti zkoušených systémů  

 Tloušťka 
(mm) 

LW 

zlepšení 
kročejové 

neprůzvučnosti 

Lnw 

hladina 
kročejového zvuku 
stropu s akustickou 

úpravou 

(K=3 dB) 

Rw 

zlepšení  
zvukové 

neprůzvučnosti 

FONOSTOP DUO 8,0 28,0 dB 53 dB 7,63 

FONOSTOP DUO + FONOSTOP DUO 16,0 32,0 dB 48 dB 10,63 

FONOSTOP TRIO + FONOSTOP DUO 20,0 33,5 dB 47 dB 10,63 

 
 
►  FONOSTOP dodáváme s pásky FONOSTRIP pod příčky v šířkách, 25, 33 cm a samolepící 
páskou FONOCEL pro dilatování a zvukotěsnost obvodové stěny a betonové podlahy.  
 

 Plošná hmotnost 
tloušťka 

Rozměr role 
(m) 

Rolí na paletě 
(ks) 

FONOSTOP DUO  1,6 kg/m
2
 1,05 x 10 20 

FONOSTOP TRIO 2,2 kg/m
2
 1,05x8 16 

FONOSTRIP pásky   0,25 x 10  

  0,33 x 10  

FONOCELL (samolepící pásky) „L“ profil  5,0 mm 0,15 x 20,0  
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Příklad postupu montáže akustické izolační vrstvy při provádění těžké armované betonové podlahy 

 

 

 
 

 

 
 

 

FONOSTOP DUO 

FONOCELL 

FONOSTRIP 

SILENTECO 
resp. kamenná 
vlna  

Polyethylenová páska oddělující 
příčku a podlahu 

FONOSTOP DUO  
Akustická a hydroizolační vrstva  
FONOSTOP DUO pokládáme tlustou 
netkanou polyesterovou tkaninou 
směrem k podlaze 

FONOCELL pro dilatování a zvukotěsnost 
stěny  

Aplikace betonářské vyztužovací sítě 
před betonáží 

Na podkladní vrstvu pod příčky 
aplikujeme pásky FONOSTRIP  
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