Základy ší ení zvuku
a zvukové izolace
Zvuk se ší í mechanickým vln ním v plynném, kapalném nebo pevném prost edí.
Lidský sluch p ijímá vln ní ve frekven ní oblasti mezi 16–20 000 Hz.
Zvláš citliv reaguje lidský sluch v oblasti 2 000–4 000 Hz.
Zvuk se m í v decibelech (dB) – jako hladina zvuku.
Hladinu zvuku od 60 dB vnímáme jako hluk, od 80 dB jako silný hluk
a u 120 dB leží hranice bolesti. Rozdíl hladiny zvuku o 10 dB
vnímá lov k pocitov jako dvojnásobn lepší nebo horší.

hladina zvuku

V oblasti, kde lov k slyší nejlépe, jsou izola ní ú inky desek Wolf obzvlášt silné
hranice bolesti
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frekvence v Hz
Za hluk v budovách m že p edevším zvuk ší ený vzduchem nebo konstrukcí (kro ejový) st n, strop a podlah. Zvuk se ší í
vzduchem rychlostí 344 m/s, betonem 3700 m/s, a ve d ev 5000 m/s. D evo a beton jsou výbornými vodi i zvuku, proto
vznikají problémy v d evostavbách, d ev ných stropech a p í kách.
Obecn platí, že ím více nezhutn né masy a vrstev musí zvuková vlna p ekonávat, tím lepší je
zvukov izola ní ú inek materiálu. Desky Wolf spojují, jako žádný jiný materiál, všechny tyto vlastnosti.

Masa (k emi itý písek) – volné uložení (vlnitý papír) – vrstvy (vícevrstevná struktura vlnitého papíru)
Kombinace t chto vlastností vede k výborným zvukov izola ním parametr m desek Wolf.
Všechny hodnoty jsou ov eny ve zkušební laborato i a p em eny v reálném prost edí stavby.
Hodnota zvukové nepr zvu nosti Rw=36 dB
Vysoké zvukov izola ní hodnoty (do 45 dB) v oblasti nejnižších hodnot prahu slyšitelnosti
Žádný propad zvukov izola ních hodnot v celém frekven ním spektru
Praktická m ení potvrzují shora uvedené teoretické úvahy a p ispívají ke spokojenosti našich zákazník .
Hodnota vzduchové nepr zvu nosti desek Wolf (Rw=36 dB) odpovídá 30 cm silné masivní st n z porobetonu,
a to p i tlouš ce pouze 1,5 cm! Desky Wolf izolují 20x efektivn ji!
Stavební materiály vykazují ve frekven ní oblasti 2 000–4 000 Hz typický propad zvukov izola ních hodnot.
Desky Wolf izolují v celém frekven ním spektru na vysoké úrovni bez propad .
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