
Гігієнічна безбека

Відповідність державним нормам

Ефективна звукоізоляція

Параметри матеріалу та упаковки
Товщина стрічки, мм 5

Довжина рулону, м 25

Ширина рулону, мм 50-150

Діаметр рулону, мм  410

Вага рулону 50 мм стрічки, г 275

Технічні характеристики
Об’ємна густина, кг/м3 32

Вологостійкість, %

Робоча температура, °С

100

-45…+85

Рекомендована температура монтажу, °С +5...+40

 

Область застосування

Характеристики

Звукоізоляційна стрічка Stalker tape використовується при 
монтажі каркасних конструкцій як звукоізолюючий 
прошарок для підвищення загальної звукоізолюючої 
здатності гіпсокартонних перегородок, облицювань та 
підвісних стель. Стрічка клеїться вздовж напрямних 
профілів для їх акустичної розв'язки при монтажі каркас-
них конструкцій. 
При монтажі дерев'яних перекриттів та підлог стрічка 
клеїться під балки перекриттів і під лаги в місцях їх опори 
на несучі поверхні для запобігання виникненню скрипів у 
процесі експлуатації.
Також матеріал використовується при монтажі звукоізо-
люючої "плаваючої підлоги" для розв'язки стяжки з верти-
кальними конструкціями стін та несучих колон.
 

Опис

Звукоізоляційна стрічка Stalker tape виготовляється на 
основі фізично зшитого спіненого поліетилену та має 
закриту комірчасту структуру. Для зручності монтажу з 
одного боку стрічка має адгезивний шар, закритий 
захисною плівкою.
Стрічки Stalker tape випускаються в рулонах довжиною 25 
м, товщиною 5 мм та шириною 50, 75, 100, 125 та 150 мм.

Характеристики звукоізоляційної стрічки Stalker tape 
відповідають вимогам ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму» і ДСТУ Б В.2.7-183: 
2009 «Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні 
звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація і загаль-
ні технічні вимоги»

Звукоізоляційна стрічка Stalker tape не включає летючих 
речовин та не має неприємного запаху.

Звукоізоляційна стрічка Stalker tape має зменшений 
розмір комірки матеріалу, що дає йому високу однорід-
ність та гнучкість. За рахунок цього під навантаженням 
матеріал надає зустрічний тиск і намагається відновити 
товщину, чим забезпечується надійне звукоізолююче 
примикання між елементами звукоізоляційних та несучих 
конструкцій та збереження протягом тривалого часу 
заявлених акустичних властивостей під впливом різного 
роду навантажень.

Звукоізоляційна стрічка Stalker tape
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