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Mbrojtja nga zhurmat në basesa

Mbrojtja nga zhurmat Knauf –
Zgjidhje sistemi për çdo klasë

Mbrojtja nga zhurmat në objekte banimi

Gut zu wissen
zu den
wissen
Gut
Nach
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs steht fest, dass die
DIN 4109 anerkannte Regel der
Technik lediglich mit Blick auf den
Schutz vor unzumutbarer Lärmbelä-

Nga ja de i te ja – ër çdo kërkesë klasa
e duhur e mbrojtjes nga zhurmat
Mbrojtja nga zhurmat ndërmjet njësive të huaja banimi

stigung, nicht aber für den Schallschutz im Wohnungsbau ist.
Ausgabe 117, Bauvertragsrecht

Klasa e mbrojtjes
nga zhurmat

Mure [ R w ]

Ihr direkter Draht zu uns!

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39
€/Min.
berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der
Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B.
private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69
€/
Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe
können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetrei ber und Tarif.
** 0,14
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shumë qartë
i kuptueshëm,
qartësisht i dëgjueshëm

Bisedë normale

Techn. Auskunft-Service
Tel.: 09001 31-1000*
Fax: 01805 31-4000**
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shumë qartë e kuptueshme,
shumë qartë e dëgjueshme

Bisedë me zë të lartë
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€/Min.

Muzikë e zhurmshme

qartë e dëgjueshme

shumë qartë e dëgjueshme

e dëgjueshme

akoma e dëgjueshme

Krahasimi i mbrojtjes nga zhurmat Ndërtim masiv - Ndërtim i thatë

Schallschutz

Kushtet e
ndërtimit R

Mbrojtje nga zhurmat me Sistem
DIN 4109 - Kujdes! Gjykata Federale ka vendosur
në dy vendime, që DIN 4109 ka humbur kuptimin
kontraktual për mbrojtjen e zhurmave në objekte
banimi.
Arkitektë, kompanitë sipërmarrëse dhe tregtarët
duhet të reagojnë në mënyrë më sensibël dhe të
vendosin për zgjidhjen më të mirë cilësore për sa
i takon plotësimit të kërkesave të mbrojtjes nga
zhurmat. Vetëm kështu përjashtohen kërkesat e
mëvonshme për garanci.
Shoqata Gjermane për akustiken DEGA ka

pjesërisht
e kuptueshme,
në përgjithësi e dëgjueshme

A*

përcaktuar shtatë klasa të mbrojtjes nga zhurmat.
Me ndihmën e këtij klasifikimi mund të ndiqet një
këshillim të zgjeruar dhe cilësore.
Knauf ofron zgjidhje të mbrojtjes nga zhurmat
për secilën klasë. Sistemet tona inovative janë në
përparësi të dukshme në krahasim me konceptin
e ndërtimit masiv. Ato arrijnë, pavarsisht trashësive të vogla të murit, një mbrojtje nga zhurmat
të njëjtë ose më të lartë.
Knauf - Partneri juaj kompetent në çështjet e
zëizolimi!
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Knauf Sistemet e mbrojtjes
nga zhurmat*

< 50 dB

≥ 50 dB

W112
Knauf GKB

W112
Knauf GKB

CW 50
Rw,r = 50 dB

CW 100
Rw,r = 53 dB

≥ 53 dB**

≥ 57 dB**

≥ 62 dB**

W112
Knauf Piano

W112
Knauf Diamant

CW 100
Rw,r = 56 dB

CW 100
Rw,r = 60 dB

W112
Knauf Diamant/
Knauf Silentboard
CW 100
Rw,r = 65 dB

≥ 67 dB**
W112
Knauf Silentboard
MW 100
Rw,r = 70 dB

≥ 72 dB**
W113
Knauf Silentboard
MW 100
Rw,r = 74 dB

D = 100 mm

D = 150 mm

D = 150 mm

D = 150 mm

D = 150 mm

D = 150 mm

D = 175 mm

D = 150 mm

D = 200 mm

D = 240 mm

D = 300 mm

D = 233 mm

D = 260 mm

D = 430 mm

Ndërtimi masiv
Element konstruktiv flankues
min. 300 kg/m 3
i suvatuar RDK 1,8 2,0

* Konstruksionet e ndërtimit të thatë e paraqitura mund të arrijnë sipas këshillimit DEGA klasat e mbrojtjes nga zhurmat 103, n.q.s. transmetimi i zërit nga rrugët anësore gjithashtu është i vogël.
** Për pë o im o

t

ë

ëshillohet si marrje mase (masë elastike zëizoluese) një mur me dopio konstruksion me Sistem W115.
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Mbrojtja nga zhurmat në objekte banimi

F

E

< 50 dB

Klasikja në
ndërtimin e thatë

< 50 dB
Biseda me zë normal është qartësisht e
kuptueshme, qartësisht e degjueshme
W112 me pllakë ndërtimore Knauf

Konstruksion i ndërtimit të thatë fleksibë
 Tipi i pllakave: Pllakë ndërtimore Knauf
DIN 18180 GKB
DIN EN 520 A
 Forma e ofruar
GKB 12,5 mm:
1.250 x 2.000 mm &
1.250 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës


Pllaka ndërtimore Knauf është gjithmonë zgjedhja e
drejtë atëhere kur nuk janë paraqitur kërkesa të veçanta në mbrojtjen nga zhurmat dhe kur këkohet një marrëdhënie e leverdisshme ndërmjet çmimit dhe shërbimit.

• 50 dB

Zgjidhje ekonomike
për sistemet bazë
Nëpërmjet dyfishimit të hapsirës së brendshme të murit dhe
montimit të një shtrese izoluese më të trashë, vlerat e mbrojtjes nga zhurmat rriten me 3 dB.

• 50 dB
Muzika normale është shumë qartë
e dëgjueshme
W112 me pllakë ndërtimore Knauf
 Mur elegant për mbrojtje
standarte nga zhurmat
 Tipi i pllakave: Pllakë ndërtimore Knauf
DIN 18180 GKB
DIN EN 520 A
 Forma e ofruar
Trashësia e pllakës12,5 mm
1.250 x 2.000 mm &
1.250 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës
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Mbrojtja nga zhurmat në objekte banimi

D

C

53 dB

Mbrojtja nga zhurmat sipas DIN
Sistemi W112 me profil CW dhe pllakë zëizoluese Knauf Piano
plotëson kërkesat e normës DIN 4109. Nëpërmjet përdorimit
të pllakës Knauf Piano në vend të Pllakës ndërtimore Knauf,
mbrojtja nga zhurmat përmirësohet me rreth 3 dB për të
njëjtën trashësi muri

• 53 dB
Biseda me zë normal nuk është e kuptueshme,
pjesërisht e degjueshme. Femijët gjatë lojës
janë qartësisht të dëgjueshëm
W112 me pllakë Knauf Piano
 Pllakë me bërthamë gipsi speciale
elastike sipas DIN
 Tipi

i pllakave Knauf Piano
DIN 18180 GKB
DIN EN 520 D
 Formati i ofruar
Trashësia e pllakës12,5 mm
1.250 x 2.000 mm &
1.250 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës

• 57 dB

Zgjidhje cilësore
e mbrojtjes nga zhurmat
Pllaka Knauf Diamant nuk rrit vetëm aftësinë e mbrojtjes nga
zhurmat, por ajo është gjithashtu shume robuste, e përshtatshme për ambjentet me lagështi dhe ideale për plotësimin e
kërkesave të mbrojtjes nga zjarri. Mardhënie më e mirë
çmim-shërbim për të realizuar objekte banimi që plotësojnë
shumë kërkesa.

• 57 dB
Biseda me zë normal nuk ështe i kuptueshëm
(akoma i dëgjueshëm. Paisjet elektroshtëpiake
janë qartësisht të dëgjueshme
W112 me Knauf Diamant
 Përdorim universal
 Peshë më e madhe për çdo pikë varje
 Tipi i pllakës: Knauf Diamant
DIN 18180 GKFI
EN 520 DFH2IR
 Formati i ofruar
Trashësi pllake12,5 mm &
Trashësi pllake15 mm
secila 1.250 x 2.000 mm &
1.250 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës
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Mbrojtja nga zhurmat në objeke banimi

B

A

62 dB

Mbrojtja nga zhurmat - Plus
Nga kombinimi i pllakës Knauf Silentboard dhe Knauf Diamant
muri me trashësi 150 mm do të përfitojë rreth 5 dB më shumë.Ky lloj ndërtim muri është gjithmonë zgjedhja e parë, në qoftë
se kërkohen konstruksione elegante (të hollë) me mbrojtje tëlartë nga zhurmat.

• 62 dB
Biseda me zë normal nuk është e
degjueshme dhe e kuptueshme. Biseda
me zë të lartë nuk është e kuptueshme,
pjesërisht e dëgjueshme.
W112 me pllakë Knauf Silentboard
dhe Knauf Diamant
 Bërthamë

gipsi speciale për mbrojtjen
më të lartë nga zhurmat
 Rendiment i lartë në zonën
me frekuencë të ulët
 Tipi i pllakës: Knauf Silentboard
DIN 18180 GKF
EN 520 DF
 Formati i ofruar
Trashësia e pllakës12,5 mm
625 x 2.000 mm &
625 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës
 Tipi i pllakës: Knauf Diamant,
shiko faqe 7

• 67 dB

Për kërkesat më të larta

Pllakat zëizoluese Knauf Siletboard në kombinim me
profilin Knauf MW ofrojnë mbrojtje nga zhurmat të nivelit
më të lartë. Nëpërmjet ndikimit të efektit elastik të profilit
MW krijohet një konstruksion ekstra të shuarjes së zërit.

• 67 dB
Biseda normale nuk është dëgjueshme
dhe e kuptueshme. Muzika e zhurmshme
është e dëgjueshme
W112 me pllakë Knauf Silentboard
 Mbrojtje e sigurtë nga zhurmat nëpërmjet
shuarjes së zërit brenda konstruksionit
 Tipi i pllakave Knauf Silentboard
DIN 18180 GKF
EN 520 DF
 Formati i ofruar
Trashësia e pllakave12,5 mm
625 x 2.000 mm &
625 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas kërkesës
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Mbrojtja nga zhurmat në objete banimi

Knauf Llogaritësi i mbrojtjes nga zhurmat –
llogaritni thjeshtë zëizolimin!
Llogaritësi Knauf i mbrojtjes nga zhurmat ju mundëson ju, llogaritjen e shpejtë dhe të thjeshtë
të zëizolimit (R’wR) të rezultuar nga Sistemi Knauf i murit dhe kështu edhe të kontrollohet
nëse kërkesat tuaja në zëizolim janë platësuar.

A

*

72 dB

Schallschutz der
Extraklasse
Mbrojtje nga zjarri në kufirin maksimal për trashësi muri nën
180 mm. Nëpërmjet vendosjes së një pllake ekstra Knauf
Silentboard vlera e zëizolimit arrin në Rw,r=74 dB, pa rritur
shumë trashësinë e murit. Pllaka Knauf SIlentboard është
gjithmonë zgjidhja e drejtë, nëse kemi objekte të reja apo
duhet të përmirësojmë konstruksionin ekzistues.

• 72 dB
Biseda me zë të lartë nuk është e
dëgjueshme dhe e kuptueshme.
Muzika e zhurmshme është akoma e
dëgjueshme.
W113 me pllakë Knauf Silentboard
 Mbrojtja më e mirë për
frekenca të ulta
 Rehati optimale banimi
 Tipi i pllakës Knauf Silentboard
DIN 18180 GKF
EN 520 DF
 Formati i ofruar
Trashësia e pllakës12,5 mm
625 x 2.000 mm &
625 x 2.500 mm
Formate të tjera sipas ofertës

Jetzt
berechnen!

Kaq e thjeshtë është:
1.

kërkoni www.knauf.de/schallschutzrechner

2.

zgjidhni “Gebäude und Bauteil”

3.

zgjidhni elementin konstruktiv Knauf që do të përdoret

4.

Mbi bazën e të dhënave tuaja, përfitoni ju një përllogaritje
të zëizolimit të nevojshëm

de/
www.knauf. ner
rech
schallschutz
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Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere
Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres
Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf
Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von
Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten
sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein
anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und
handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den
Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).
* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht
mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B.
private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen
Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.
** 0,14 €/Min.
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Knauf Direkt
Techn. Auskunft-Service:
Tel.: 09001 31-1000*
Fax: 01805 31-4000**
www.knauf.de
Schallschutz im Wohnungsbau

