VELAPHONE CONFORT
Tan›t›m

VELAPHONE CONFORT parkeler, sabit zeminler ve ﬂap alt›na uygulanan gürültü giderici
bir ses yal›t›m ürünüdür.
VELAPHONE CONFORT “ 2000 y›l› ses yönetmeli¤i” ne uyumu sa¤lar (30 Haziran 1999
kararnamesi).

Yüzeyi polietilen folyo kaplanm›ﬂ bitümlü bir destek üzerine yap›ﬂt›r›lm›ﬂ ince cam örtü.

Bileﬂenler
Özellikleri

VELAPHONE CONFORT
SC 1 a2 A
NF P 61-203 s›n›f›na göre (CSTBat, 1 may›s 2007 tarihli
SC 1 b2 A Ch
014-03a-01 sertifika)
Lw= 19 dB(1)
Gürültü seviyesinin azalt›lmas›
Lw= 20 dB(2)
(sabit zemin giydirme veya ﬂap alt› )
R' w (C;Ctr)≥ 59 (-3; -8)dB (3)
Akustik hafifletme göstergesi
R=0,075 m2 K/W
Termik dayan›m:
Sünme sonras› dinamik gerginlik
Uygun
(zorunluluk: < %60) NF P 61- 203
Delmeye karﬂ› dayan›m (zorunluluk:< 5 mm)
Uygun
NF EN 12430 iliﬂik de¤iﬂiklik B NF P 31-203 ile
Toplam kal›nl›k
2,5 mm
VELAPHONE confort TMS EFISOL (SC2 ila 4 s›n›f› kompleks)
Gürültü seviyesinin azalt›lmas›
Lw= 20 dB(4)
(sabit zemin giydirme veya ﬂap alt› )
Akustik hafifletme göstergesi
R' w (C;Ctr)≥ 59 (-2; -8)dB (4)
(1) CTBA n›n 02/07/2001 tarihli test raporu
(2) CTBA n›n 03/07/2001 tarihli test raporu
(3) CTBA n›n 22/01/2003 tarihli test raporu
(4) CTBA n›n 18/10/2005 tarihli test raporu

Saklama koﬂullar›
Rulo ölçüsü
Rulo a¤›rl›¤›
Stoklama

VELAPHONE CONFORT
20 mt x 1.07 mt
(kendinden yap›ﬂ›r bant )
20 mt x 1 mt kullan›ﬂl›
13.8 kg civar›
palet baﬂ›na 25 rulo

Kullan›m alan›

Uygulama

- ﬁap alt› veya sabit zemin alt›
- Karo, parke yada ﬂap alt›na serilen yal›t›m katmanlar›n›n uygulanmas›na iliﬂkin NF P 61203 (DTU 26.2 ve 52.1 in ortak k›sm›) talimatlar› uyar›nca, VELAPHONE CONFORT
zeminlerin, p›t›rt› seslerine karﬂ› yal›t›m›na yarar.
Bu s›n›flamalar, bahsedilen alt katman›n kullan›m›n› mümkün k›l›yorlar:
Sadece: do¤rudan sabit yerleﬂtirilen karo alt› ( bknz. DTU 52.1’in NFP'nin 61.201-1 say›l›
standart›n›n 6.5 say›l› paragraf›):
- 325 gr/ m2 TS 100 x 100 donat›l› 5 cm kal›nl›¤›nda harç üstüne
- 6 cm kal›nl›¤›nda donat›s›z harç üstüne
•325 gr/ m2 TS 100 x 100 donat›l› 6 cm kal›nl›¤›nda harç üstüne ya da teknik uygunlu¤a
göre propilen fiber üzerine
Termik yal›tkan ile birlikte
•325 gr/ m2 TS 100 x 100 donat›l› 6 cm kal›nl›¤›nda harç üstüne ya da teknik uygunlu¤a
göre propilen fiber üzerine
- Parke alt›na

ﬁap alt›na veya sabit zemin giydirme alt›na
- Uygulama sa¤l›kl›, kuru, temiz, tüm pütür ve pürüzlerden ar›nm›ﬂ bir zemin üzerine olacakt›r.
NF P 61-203 standart› uyar›nca uygulan›r ( DTU 26.2 ve 52.1 deki ortak k›s›mlar).
Kanalizasyon ve çeﬂitli haznelerin olmas› durumunda, bir koruma kat› uygulan›r.
VELAPHONE CONFORT'un ba¤›ms›z olarak do¤rudan zemine uygulan›r ve (kenar kenara)
kaplamal› derzler uygulan›r. Kenarlar kapat›l›r ve daha sonra minimum 5 cm lik yap›ﬂkan
bant ile tamamlan›r. ‹lgili yap› tamamlanmad›¤›nda geçiﬂ bölgelerine bir geçici koruma
öngörülür.
- Geçiﬂ elemanlar›n›n etraf›na ve çevresine (tüpler, borular vs) akustik katman› dikey olarak
kald›ran ya da esnek bant ﬂeklinde bir ayraç uygulan›r. S›cak döﬂeme durumunda, bu esnek
bant en az 5 mm kal›nl›¤›nda olacakt›r.
Parke alt›na:
Kald›r›labilir parke alt›na (ya da yatakl› giydirme), çeper kat›, köpük band› gibi çevresel ayraç
malzemesi koymak gerekmez; giydirmenin uygulanmas›nda sadece parke etraf›nda ve ayn›
zamanda süpürgelik ile parke etraf›nda bir dilatasyon pay› b›rakmak yeterlidir.
Aksesuarlar:
ETEK BANT: ﬁap, kenarlar, süpürgelikler aras›ndaki ay›r›c› bant. Bu poripilen malzemeden
ve kapal› hücreli köpük bant, cephelerden biri üzerindeki 6 mm geniﬂli¤inde çizgiler halinde
yap›ﬂ›r.
Kal›nl›k : 3 mm
Geniﬂlik: 100 mm- renk: beyaz. 50 ml lik 6 rulo karton
Geniﬂlik: 145 mm- renk: beyaz. 50 ml lik 4 rulo karton
VELAJOINT: (olas›) bu zemin ile süpürgelik aras› ayraç band› tamamlay›c› niteliktedir.
Ses köprüsü riskini ortadan kald›r›r. VELAJOINT kendinden yap›ﬂ›r ve kapal› hücreli bir çeﬂit
poripilen malzemedendir. Kal›nl›k: 2 mm
- Geniﬂlik: 8 mm - renk: beyaz 40 mt lik 40 rulo
ESNEK BANT: Kendinden yap›ﬂ›r k›s›mlar› hariç, etek bantlar› ile ayn› içeri¤e sahip ayraç
bantlar:
Kal›nl›k : 3 mm
- Geniﬂlik: 100 mm - beyaz renkte . 150 ml’lik 14 rulo
- Geniﬂlik: 145 mm - beyaz renkte . 150 ml’lik 10 rulo
- Kal›nl›k:
5 mm
- Geniﬂlik: 100 mm - beyaz renkte . 150 ml’lik 14 rulo
- Geniﬂlik: 145 mm - beyaz renkte . 150 ml’lik 10 rulo
Kal›nl›k:
8 mm
- Geniﬂlik: 140 mm - beyaz renkte . 50 ml’lik 7 rulo

Hijyen, sa¤l›k ﬂartlar› ve çevre:
Genel aç›dan hijyen, sa¤l›k ve çevreye iliﬂkin talimatlara uygundur. Her türlü ek bilgi için
güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA, kuruldu¤u günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir.
Bu yüzden BSI taraf›ndan onayl› ISO 9001 kalite sistemi uygulanmaktad›r.

SOPREMA YALITIM SANAY‹ ve T‹C. LTD. ﬁT‹.
Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar ‹ﬂ Merkezi No: 150/6 Ümraniye-‹stanbul/ TÜRK‹YE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama ﬂartlar›n›, bileﬂenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden
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