
Приклад монтажу на каналізаційну трубу

Відповідність державним нормам України

Ефективна звукоізоляція та теплоізоляція

Пожежна та гігієнічна безпека

Параметри матеріалу та упаковки
Товщина мембрани, мм 12

Довжина рулону, мм 5000

Ширина рулону, мм 500

Площа мембрани в рулоні, м2 2,5

Об’єм рулону, м3 0,041

Вага рулону, кг

Розмір упаковки, мм

12,5
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Технічні та акустичні характеристики
Поверхнева густина, кг/м2 5

Звукоізоляція, дБ

Вологостійкість, %

26

100

Коефіцієнт теплопровідності λ, при 20°С, 
не менш, Вт/м°С

0,038

-50…+100Робоча температура, °С 

Область застосування

Характеристики

Звукоізоляційна мембрана Stalker tube використовується у 
цивільному та промисловому будівництві для шумоізоля-
ції повітроводів, каналізаційних стояків та інших інженер-
них комунікацій із пластику та листового металу. Високі 
показники термостійкості, гідроізоляції та шумоізоляції 
дозволяють застосовувати її в місцях з великими перепа-
дами температури та підвищеною вологістю.

Опис

Звукоізоляційна мембрана Stalker tube – це багатошаро-
вий рулонний композитний матеріал завтовшки 12 мм, 
основними компонентами якого є спінений синтетичний 
каучук та масивний в’язко-еластичний зовнішній шар без 
шкідливих домішок свинцю та бітуму.

Характеристики звукоізоляційної мембрани Stalker tube 
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»

1. Перед початком робіт поверхню труби необхідно 
відмити, знежирити та висушити. 

2. Зніміть захисну плівку з адгезивного шару мембрани та 
оберніть мембраною верхню частину труби впритул до 
стелі.

3. Обклейте всю трубу мембраною встик зверху вниз, 
ретельно розгладьте її по всій поверхні. 

4. По закінченні всі поперечні та поздовжні шви необхід-
но проклеїти герметизуючою алюмінієвою стрічкою.

Мембрана Stalker tube характеризується високими 
демпфуючими властивостями і застосовується для 
усунення структурного та повітряного шумів.
Завдяки адгезивному шару на внутрішній стороні мембра-
на надійно монтується навіть на нерівні або складні 
поверхні, попередньо очищені від бруду та жиру.
Зовнішнє покриття з алюмінієвої фольги забезпечує 
захист від зовнішніх механічних пошкоджень та темпера-
турного впливу, а також пароізоляцію зсередини. Закрита 
комірчаста структура матеріалу забезпечує йому гарні 
теплоізолюючі властивості.

Звукоізоляційна мембрана Stalker tube не включає 
летючих речовин та не має неприємного запаху. Також 
мембрана не підтримує горіння та має класс вогнестій-
кості Г1.

Звукоізоляційна мембрана Stalker tube

Ш у м о і з о л я ц і я  
п р и м і щ е н ь

 

+5...+40

Г1

Рекомендована температура монтажу, °С

Група горючості

  
 

 

 

s t a l k e r . u a
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450


