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Coraz częściej się zdarza, że w trakcie odbioru budynku
przeprowadzane są na zlecenie inwestora badania akustyki
przegród. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w wynikach
takich badań, warto wiedzieć, od czego zależy izolacyjność
akustyczna ściany oraz jak uzyskać jej wymaganą wartość.

▲ Fot. 1. Bloczek Leca® BLOK akustyczny
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ŚCIANA AKUSTYCZNA
BEZ BŁĘDÓW
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ze stropami masywnymi poprawka wynosi
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wiązań murarskich (sztrabów, strzępi) –
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wartości określonej w normie PN-B-02151-

z jednej strony ścianę otynkować, po wy-
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Obliczenia izolacyjności
akustycznej
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izolacyjności akustycznej.

rozwiązania z taśmami i kitami.
 Na ścianie między mieszkaniami trzeba
unikać montażu gniazd i puszek insta-
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