
Nepríjemný hluk z rušnej ces-
ty, hluk od susedov či dotieravá 
hudba z vedľajšieho bytu. A ne-
možnosť si v pokoji a tichu odpoči-
núť vo svojom byte. To všetko mô-
že mať na svedomí nedostatočná 
alebo zle vyriešená akustická izo-
lácia v budovách. Riešenie tohto 
problému je jednoduché – dosta-
točné odhlučnenie stien a priečok 
pomocou akustických izolačných 
dosiek. A ak plánujete novostav-
bu, pozorne dbajte na detaily, tý-
kajúce sa zvukovej izolácie.  

Vhodným riešením sú ľahké 
priečky či predsteny, vyplnené mi-
nerálnou izoláciou, ktoré v mno-
hých smeroch prekonávajú priečky 
murované. Skvelo odolávajú hluku, 
bránia vstupu tepla a znižujú po-
žiarne riziko. Ich výhodou je okrem 
iného aj výrazne nižšia hmotnosť 
oproti masívnym stenám, rovnako 
ako rýchlosť výstavby. Jedinečnosť 
akustických priečok spočíva najmä 
v ich výplni, ktorú tvoria dosky z mi-
nerálnej izolácie. Tie vďaka svojim 
fyzikálnym vlastnostiam a mikro-
štruktúre z jemných vlákien skvelo 
pohlcujú zvuk a zaručujú v interiéri 
dokonalý akustický komfort. 

Jednou zo špičkových, mimoriadne 
hutných a zároveň ľahkých prieč-
kových izolačných dosiek je URSA 
SILENTIO 33. Zvuková pohltivosť 
dosky URSA SILENTIO 33 dosa-
huje triedu A, ktorá značí veľmi 
vysokú mieru akustickej izolácie. 
Vďaka týmto vlastnostiam sa tak 
uplatní pri odhlučnení miestností 
vo všetkých typoch stavieb.

„URSA SILENTIO 33 je prémiová 
nekašírovaná, tepelná, akustická 
a protipožiarna doska z minerál-
nej vlny na báze skla. Je vhodná 
do stavebných konštrukcií s vyso-
kými požiadavkami na akustický 
komfort, tepelný odpor a požiarnu 
bezpečnosť. Je dodávaná vo forme 
dosiek a má nadštandardnú triedu 
tolerancie hrúbky T4, ktorá garan-
tuje jej mimoriadne presné roz-
mery. Vďaka tomu dokonalo vyplní 
všetky dutiny a vynikajúcu zaisťuje 
tlmenie hluku z okolitých miest-
ností,“ tvrdí architektka Tereza 
Vojancová zo spoločnosti URSA.  

Akustické dosky URSA SILEN-
TIO 33 nájdu uplatnenie vo zvis-
lých konštrukciách do ľahkých 
priečok, do predstien, do mon-
tovaných konštrukcií obvodového 

plášťa či ako výplne dutín. Vhod-
né sú aj ako druhá vrstva tepelnej 
izolácie pod krovmi. 

Vďaka použitiu akustických izo-
lačných dosiek URSA SILENTIO 
33 je možné dosiahnuť vysokých 
hodnôt vzduchovej nepriezvuč-
nosti vysoko exponovaných prie-
čok v suchej výstavbe. Ich sú-
činiteľ priestupu tepla λD=0,033 
W/m.K dosky zároveň zaraďuje 
do skupiny najvýkonnejších izo-
lácií na trhu. Svojou objemovou 
hmotnosťou navyše výrazne pre-
vyšujú bežné priečkové izolácie, 
a tým zvyšujú požiarnu odolnosť 
konštrukcií. 

Akustické dosky URSA  SILENTIO 
33 ochráni vás a vašich blízkych 
pred hlukom, zvýšia akustický 
komfort vášho bývania, ochránia 
vašu domácnosť pred ohňom a zá-
roveň udržia vo vašej domácnosti 
teplo. Jednoducho sa aplikujú do 
súčasných konštrukcií prostredníc-
tvom suchej montáže a umožňujú 
rýchlu výstavbu bez zbytočného 
znečistenia. Cesta k dokonalému 
tichu je pritom hrubá len niekoľko 
centimetrov...

www.ursa.sk 

Akustické dosky URSA SILENTIO 33
zaistia v domácnosti dokonalé ticho

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 

vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam 

a mikroštruktúre z jemných vlákien 

skvelo pohlcujú zvuk a zaručujú 

v interiéri dokonalý akustický komfort. 

Ochráni vás a vašich blízkych pred 

hlukom, ochránia vašu domácnosť 

pred ohňom a zároveň udržia vo vašej 

domácnosti teplo

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 

sa jednoducho aplikujú do súčasných 

konštrukcií prostredníctvom suchej 

montáže a umožňujú rýchlu výstavbu 

bez zbytočného znečistenia


