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Dostarczamy rozwiązania
WE PRODUCE SOLUTIONS
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Rewall 40

Biwall

Izolacja ścian
Walls insulation

Akcesoria
Akcesoriaes

Izolacja sufitów
Ceiling insulation

Izolacja podłóg
Floors insulation

Upgrei
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Od ponad 40 lat, Isolgomma zajmuje się produkcją i 
dystrybucją produktów oraz rozwiązań izolacji aku-
stycznych i wibroizolacji drgań, zmierzającej do popra-
wy jakości życia. Dzięki stosowaniu zaawansowanych 
technologii w procesach produkcji i ciągłemu prowa-
dzeniu działań badawczych, wytwarzamy produkty 
złożone z recyklingowanej gumy i włókien gumowych 
charakteryzujące się unikalnymi właściwościami, dopa-
sowanymi do potrzeb zarówno klientów indywidual-
nych jak i biznesowych. 

For over 40 years, Isolgomma has been producing 

and distributing products and solutions for acoustic 

insulation and vibration damping geared towards 

improving the quality of life. Thanks to the use of 

advanced technologies, on-going implementation 

of production processes and constant research and 

development activities, we manufacture products 

composed of recycled rubber granules and fibre that 

have unique technical features, in addition to offering 

global and tailored solutions. 

Izolacja strukturalna
Structural insulation

Megamat
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Dzięki szerokiej gamie produktów o wysokich parame-

trach w zakresie izolacji wibro-akustycznej, jesteśmy w 

stanie zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań izolacji 

stropów.

Produkty z serii Upgrei, Grei, Roll, Rewall 28 R i Syl ce-

chują doskonałe właściwości izolacyjne gumy SBR i EPDM 

i wykonanie w zaawansowanej technologii na podsta-

wie  doświadczenia firmy. Dzięki temu zapewniają izo-

lacyjność akustyczną stropu na różnych poziomach we 

wszystkich typach podłóg z wylewką pływającą.

Dodatkowo Isolgomma oferuje pakiet produktów de-

dykowany poprawie izolacji akustycznej już istniejących 

obiektów wymagających renowacji.

Produkty linii Sylcer i Sylwood są efektywnymi i prak-

tycznymi rozwiązaniami dla wszystkich typów moderni-

zowanych podłóg z plytek ceramicznych i kamienia, oraz 

drewna i laminatów drewnianych.

Thanks to an extensive and complete range of products guar-

anteeing unique performances in the sector, the company is 

able to offer a variety of solutions for acoustic insulation of 

floor slabs.

The Upgrei, Grei, Roll, Rewall 28 R and Syl product rang-

es exploit the excellent properties of SBR and EPDM rub-

ber, cutting-edge production processes and the company’s 

know-how to satisfy any impact insulation requirements for 

all types of floors with floating screeds.

In addition, Isolgomma offers a package of products capable 

of adequately responding to acoustic renovation require-

ments in existing structures.

The Sylcer and Sylwood ranges offer effective and practical 

solutions for all kinds of restoration work beneath ceramic or 

stone floors and wooden or laminate floors.

Izolacja
stropu

Floor slab
insulation
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Izolacja stropu
Floor slab insulation
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UPGREI
Izolacja akustyczna i termiczna podłóg pływających
Acoustic and thermal insulation for floating floors

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

Upgrei 8 PTB

Nazwa
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Warstwa ochronna - Backing

Pusty = Nierozciągliwa
Empty = Anti-stretch

PTB = Nierozciągliwa i wodoodporna
  Anti-stretch & waterproof

4 Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna
4 Duża łatwość montażu
4 Produkt przyjazny środowisku

  4 Very high acoustic and thermal performance
  4 Extremely easy to lay
  4 Eco-compatible

Wykończenie podłogi
Floor finishing

Podłoga pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Płyta betonowa
Concrete base

Upgrei
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Izolacja stropów
Floor slab insulation

Product description

Upgrei is an innovative range of products for acoustic and 
thermal insulation of floors. Developed using innovative 
and highly performing technologies, the products can be 
used for constructing extra-thick floor slabs.
Upgrei is made using a special type of EPDM rubber that 
exploits the tried and tested Grei technology, coupled with 
a resinated polyester fibre layer.
The combination of these two materials guarantees exce-
llent acoustic, thermal and mechanical properties for the 
product.
The Upgrei range is ideal for impact and thermal insu-
lation of all types of floor slabs, especially when high 
acoustic performances are required.
The extremely resistant yet flexible mat adapts perfect-
ly to the underlying surface and - thanks to the self-ad-
hesive joining edge - allows for joining the edges of the 
rolls without having to use adhesive tape.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Acoustic and thermal insulation of floor slabs 

with floating floor
• Acoustic and thermal insulation of extra-thick 

screeds
• Application on floors requiring high acoustic 

performance

Charakterystyka techniczna   Technical characteristics Standard Upgrei

Grubość nominalna Nominal thickness mm - 8

Wymiary rolek Rolls dimensions m - 1x5

Masa powierzchniowa Superficial mass Kg/m2 - 2,60

Sztywność dynamiczna Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 9

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*)

dB - 32

(*) Wartość obliczona wg EN12354
 Calculated value according to EN 12354

Opis produktu

Upgrei jest innowacyjnym produktem izolującym aku-
stycznie i termicznie stosowanym w konstrukcji podło-
gi pływającej. Opracowany w oparciu o innowacyjne i 
wysokowydajne techonologie, może być wykorzysty-
wany w konstrukcjach z grubą warstwą jastrychu.
Produkt wykonany jest ze specjalnego granulatu z gumy 
EPDM, połączonego warstwą żywicy poliestrowej.
Połączenie tych dwóch materiałów daje produktowi wy-
sokie właściwości akustyczne, termiczne i mechaniczne.
Linia Upgrei jest idealna do izolacji akustycznej od 
dźwięków uderzeniowych i izolacji termicznej każdego 
typu płyty jastrychowej, szczególnie tam gdzie wyma-
gania jest wysoka izolacyjność akustyczna.
Wytrzymała i elastyczna mata, dopasowuje się ideal-
nie do powierzchni stropu, a dzięki samoprzylepnemu 
brzegowi pozwala na bardzo łatwy, precyzyjny i szybki 
montaż.

Linia Upgrei pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Izolacja akustyczna i termiczna podłóg 

pływających
• Izolacja akustyczna i termiczna wylewek o 

dużych grubościach
• Zastosowanie na podłogach gdzie wymagana 

jest wysoka izolacyjność akustyczna

Zakładka
Jointing flap
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4 Wysoka izolacyjność akustyczna przy niewielkiej grubości 
4 Łatwość, szybkość i precyzja montażu 
4 Odporność na wilgoć

 4 High sound insulation performance in reduced thickness
 4 Quick, simple and precise laying of the product
 4 Resistant to dampness

Grei

GREI
Izolacja akustyczna podłóg pływających
Acoustic insulation for floating floors

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

Grei

Nazwa
Name

5 PTB

Grubość w mm
Thickness in mm

Supporto - Backing

Pusty = Nierozciągliwa
Empty = Anti-stretch

PTB = Nierozciągliwa i wodoodporna
  Anti-stretch & waterproof

Wykończenie podłogi
Floor finishing

Podłoga pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Płyta betonowa
Concrete base
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Izolacja stropów
Floor slab insulation

Opis produktu

Zaprojektowana do izolacji akustycznej stropów, linia 
Grei składa się z produktów stworzonych do konstruk-
cji wysokiej jakości podłóg pływających, gwarantują-
cych świetną skuteczność izolacji.
Użycie specjalnej gumy EPDM oraz szczególny, opa-
tentowany proces produkcji daje tej linii produktów 
wysokie właściwości mechaniczne i akustyczne, dzię-
ki czemu jest doskonałym materiałem do izolacji aku-
stycznej od dźwięków uderzeniowych we wszystkich 
typach stropów.
Wytrzymała i elastyczna mata, dopasowuje się ideal-
nie do powierzchni stropu i dzięki samoprzylepnemu 
brzegowi pozwala na bardzo łatwy, precyzyjny i szybki 
montaż.

Linia Grei pozwala uzyskać kredyty LEED® w obszarach 
MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Pod wylewkami podłóg pływających
• Izolacja wylewek o dużych grubościach
• Systemy techniczne

Product description

Designed for acoustic insulation of floors, the Grei range 
includes products developed for constructing high-qual-
ity floor slabs guaranteeing excellent insulation per-
formance.
The use of special EPDM rubber combined with a spe-
cific patented production process guarantees products 
with superior mechanical and acoustic properties, mak-
ing them ideal for impact noise insulation on all types of 
floor slabs.
The extremely resistant yet flexible mat adapts perfectly 
to the underlying surface and - thanks to the self-adhe-
sive joining edge - allows for joining the edges of the 
rolls without having to use adhesive tape. As a result, the 
product can be applied easily and precisely, in a much 
shorter time.

This range contributes to the attainment of LEED® credits 
for the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Floor slabs with floating floor
• Extra-thick screeds
• Technological systems

Charakterystyka techniczna 
Technical characteristics

Standard
GREI

5 8
Grubość nominalna
Nominal thickness

mm - 5 8

Wymiary rolek
Rolls dimensions

m - 1x5

Gęstość (bez warstwy ochronnej)
Density (net from backing)

Kg/m3 - ~420 ~300

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness

MN/m3 UNI EN 29052-1 15 12

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*)

dB - 29 30

(*) Wartość obliczona wg EN12354
 Calculated value according to EN 12354.

Zakładka
Jointing flap
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Wykończenie podłogi
Floor finishing

Podłoga pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Płyta betonowa
Concrete base

4 Wysoka izolacyjność akustyczna przy niewielkiej grubości 
4 Łatwość, szybkość i precyzja montażu 
4 Odporność na wilgoć

 4 High acoustic insulation performance with reduced thickness
 4 Quick, easy and precise laying
 4 Resistant to dampness

ROLL
Izolacja akustyczna podłóg pływających
Acoustic insulation for floating floors

Opis produktu 
Product description

Roll

Nazwa 
Name 

5

Grubość w mm
Thickness in mm

TB

Supporto - Backing
TB = Nierozciągliwa
  Anti-stretch 
PTB = Nierozciągliwa i wodoodporna
  Anti-stretch & waterproof
RA = Warstwa odbijająca ciepło
  przy ogrzewaniu podłogowym
  Reflective backing for heating floors

Roll

Linia - Line
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Izolacja stropów
Floor slab insulation

Charakterystyka techniczna 
Technical characteristics

Standard
ROLL

5 7 10
Grubość nominalna
Nominal thickness

mm - 5 7 10

Wymiary rolek
Rolls dimensions

m - 1x5

Gęstość (bez warstwy ochronnej)
Density (net from backing)

Kg/m3 - ~335 ~340 ~265

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness

MN/m3 UNI EN 29052-1 21 20 18

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*)

dB - 25 26 27

(*) Wartość obliczona wg EN12354
 Calculated value according to EN 12354.

Opis produktu

Linia Roll, która zawiera produkty do izolacji akustycznej 
podłóg, jest stosowana w budownictwie od ponad trzy-
dziestu lat.
Linia ta jest jedną z najbardziej sprawdzonych i nieza-
wodnych na rynku i stanowi efekt wieloletniego do-
świadczenia Isolgomma w badaniu i rozwoju materia-
łów i innowacyjnych procesów produkcyjnych.
Zastosowanie specjalnej gumy z recyklingu SBR daje 
produktowi świetną wytrzymałość i elastyczność, dzięki 
czemu jest doskonałym materiałem do izolacji akustycz-
nej od dźwięków uderzeniowych we wszystkich typach 
stropów.
Specjalna odmiana Roll Radiant została stworzona do 
stosowania pod wylewki z ogrzewaniem podłogowym. 
Dzięki specjalnej warstwie wierzchniej, odbija promie-
niowanie cieplne z powrotem do jastrychu, zwiększając 
tym samym skuteczność nagrzewania pomieszczenia.
Wytrzymała i elastyczna mata, dopasowuje się idealnie do 
powierzchni stropu i dzięki samoprzylepnemu brzego-
wi pozwala na bardzo łatwy, precyzyjny i szybki montaż.

Linia Roll pozwala uzyskać kredyty LEED® w obszarach 
MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Pod wylewkami podłóg pływających
• Izolacja wylewek o dużych grubościach
• Posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Product description

The Roll range, which includes products for acoustic insu-
lation of floors, has been used in the building industry for 
over thirty years.
This product range is among the most reliable and tested 
on the market and sums up Isolgomma’s long-standing 
experience in the research and development of increas-
ingly innovative materials and processes.
Thanks to the use of special SBR recycled rubber, the 
products boast excellent resistance and elasticity, making 
them ideal for impact noise insulation on any type of floor 
slab.
The Roll Radiant version is designed for being applied 
beneath radiant panels for underfloor heating, and is 
equipped with a grey reflective support.
The resistant yet flexible mat adapts perfectly to the un-
derlying surface and - thanks to the self-adhesive join-
ing edge - allows for joining the edges of the rolls without 
having to use adhesive tape.

This range contributes to the attainment of LEED® credits 
for the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Floor slabs with floating floor
• Extra-thick screeds
• Heated floors

Zakładka
Jointing flap

Radiant
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Wykończenie podłogi
Floor finishing

Podłoga pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Płyta betonowa
Concrete base

4 Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna 
4 Wytrzymałość 
4 Odporność na wilgoć

 4 High acoustic and thermal insulation
 4 Durability
 4 Resistant to dampness

REWALL 28R
Izolacja termiczna i akustyczna podłóg pływających
Acoustic and thermal insulation for floating floors 

Opis produktu 
Product description

Rewall

Nazwa 
Name 

28 R

Grubość w mm
Thickness in mm

Rewall 28R

Linia - Line
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Izolacja stropów
Floor slab insulation

Opis produktu

Rewall 28 R to produkt stworzony do akustycznej i ter-
micznej izolacji stropów, charakteryzujący się świetnymi 
parametrami szczególnie w przypadku lekkich podłóg 
pływających.
Produkt składa się z dwóchwarstw: wełny poliestrowej i 
średnio miękkiej płyty z granulatu gumowego.
Połączenie tych dwóch materiałów pozwala uzyskać do-
skonałe parametry izolacji akustycznej i termicznej.
Panel Rewall 28 R jest idealny do tłumienia dźwięków 
uderzeniowych i powietrznych oraz izolacji termicz-
nej na stropach drewnianych i z blachy trapezowej, 
lub w przypadku lekko obciążonych stropów.
Produkt pokryty jest warstwą zabezpieczającą, gwaran-
tującą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
np. podczas instalacji warstwy jastrychu.

Linia Rewall 28 R pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11. 

Obszary zastosowania:
• Akustyczna i termiczna izolacja podłóg 

pływających
• Akustyczna i termiczna izolacja drewnianych 

podłóg pływających
• Zastosowanie na podłogach gdzie potrzebna 

jest wysoka izolacyjność akustyczna

Product description

Rewall 28 R is a product developed for acoustic and ther-
mal insulation of floors, boasting superior performance 
when used for constructing light floor slabs.
The product is a pre-coupled panel combining a polyes-
ter fibre layer and a semi-rigid rubber layer.
The combination of these two materials allows for ob-
taining excellent acoustic and thermal results.
The Rewall 28 R panel is ideal for impact noise and 
thermal insulation on wooden floor slabs and fret-
ted metal sheets, or for particularly delicate inter-
ventions.
The product is lined with Anti-tear fabric guaranteeing 
mechanical protection when the screed is poured.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11. 

Application fields:
• Acoustic and thermal insulation of floor  slabs 

with floating floor
• Acoustic and thermal insulation of wooden floor 

slabs
• Application on floors requiring high acoustic 

performance

Charakterystyka techniczna Technical characteristics Standard Rewall 28 R

Grubość nominalna Nominal thickness mm - 28

Wymiary paneli Panels dimensions m - 1x1,20

Masa powierzchniowa Superficial mass Kg/m2 - 8,40

Sztywność dynamiczna Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 9

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*)

dB - 34

(*) Wartość obliczona wg EN12354
 Calculated value according to EN 12354
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SYLCER
Izolacja akustyczna bezpośrednio pod płytki ceramiczne lub kamienne
Acoustic insulation beneath ceramic or stone floors

Linia - Line
Renowacja
Renovation

4 Zastosowanie bezpośrednio pod płytki ceramiczne lub kamienne
4 Można kłaść bezpośrednio na stare podłogi bez potrzeby demontażu
4 Produkt przyjazny środowisku

 4 Can be applied directly beneath ceramic or stone finishes
 4 Can be placed directly above old floor finishes without any  
  demolition required
 4 Eco-compatible

Opis produktu 
Product description

Sylcer

Nazwa
Name

3

Grubość w mm
Thickness in mm

Zestaw Sylcer
Sylcer Kit

Profyle flat 51

Ultrabond ECO V4SP3A

3B Ultrabond ECO S 945 1K

Ultracolor Plus5

Stik 752

Elastorapid A+B4a+b

25
Sylcer

Płytki
Tyle floor

Podłoga pływająca/
Podłoga istniejąca

Floating screed
existing floor

Płyta betonowa
Concrete base

3A3B4a+b

1
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Izolacja stropów
Floor slab insulation
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Opis produktu

Linia Sylcer zawiera innowacyjne oraz wysoko wydajne 
produkty, nadające się do renowacji istniejących posa-
dzek, podczas przebudowy obiektów lub przy wykań-
czaniu pomieszczeń płytkami ceramicznymi.
Sylcer jest matą o wysokiej gęstości, wykonaną się z 
drobnych granulek SBR oraz EPDM.  Zapewnia uzyska-
nie parametrów izolacji akustycznej zgodną z wytyczny-
mi zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.
Mata może być ułożona bezpośrednio na istniejącej po-
sadzce - bez konieczności jej niszczenia - i wykończona 
od wierzchu nowymi płytkami ceramicznymi lub ka-
miennymi, a także można ją układać na wylewce.

Linia Sylcer pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Remont podłóg z płytek ceramicznych i 

kamienia naturalnego
• Korekta akustyczna istniejących podłóg według 

nowych wymogów
• Może być stosowany na ogrzewanie podłogowe

Product description

The Sylcer range includes innovative and highly 
performing products suitable for the acoustic 
restoration of existing structures, during building 
restructuring, for ceramic floor finishes.
Sylcer is a high-density regenerated rubber mat com-
posed of low-thickness SBR and EPDM rubber that 
reduces impact sound transmission in conformity to 
Building Control standards.
It can be placed directly above the existing floor finish 
- without having to demolish the underlying structure - 
by applying the new ceramic or stone finish, or directly 
above screeds.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Restructuring of ceramic or natural stone floor 

finishes
• Acoustic correction of existing floors in 

accordance with regulatory provisions
• Applicable on heated floors

Charakterystyka techniczna  Technical characteristics Standard Sylcer

Grubość
Thickness

mm - 3

Wymiary rolek
Rolls dimensions

m - 1x20

Gęstość 
Density

Kg/m3 - 820

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych (∆Lw)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) dB ISO 140-8 17 (*)

(*) Strop betonowy 14 cm, wylewka 5 cm, Sylcer przyklejony do wylewki, kafle 1cm przyklejone do Sylcera
 Concrete floor 14 cm, levelled screed 5 cm, Sylcer glued to the screed, tile finishing 1 cm glued to the Sylcer
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SYLWOOD
Izolacja akustyczna pod podłogi drewniane
Acoustic insulation beneath wooden floor finishes

Linia - Line
Renowacja
Renovation

Podłoga drewniana
Wooden floor

Podłoga
pływająca/

podłoga
istniejąca

Floating screed/
existing floor

Wylewka bazowa
Base screed

Strop drewniany
Wooden floor slab

Opis produktu 
Product description

Sylwood 3

Nazwa
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

4 Izolacja akustyczna niewielkiej grubości do podłóg drewnianych
4 Nadaje się do stosowania na istniejących podłogach bez potrzeby
 demontażu
4 Produkt przyjazny środowisku

 4 Low-thickness acoustic insulation for wooden floor  finishes
 4 Applicable over old flooring without any demolition required
 4 Eco-compatible

Sylwood

1

2
4

Zestaw Sylwood
Sylwood Kit

Profyle flat 51

Ultrabond ECO V4SP3A

3B Ultrabond ECO S 945 1K

Stik 752

Ultrabond ECO S 955 1K4

3A3B
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Izolacja stropów
Floor slab insulation
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Opis produktu

Linia Sylwood składa się z innowacyjnych, wysokowy-
dajnych produktów, zaprojektowanych w celu zwięk-
szenia izolacyjności akustycznej stropów z podłogami o 
wykończeniu drewnianym w pomieszczeniach podlega-
jących renowacji.  
Sylwood to mata o dużej gęstości, wykonana z granulatu 
gumowego zmieszanego z granulatem korkowym, po-
zwalająca redukować dźwięki uderzeniowe i uzyskiwać 
parametry izolacyjności akustycznej zgodne z Ustawą 
Prawo Budowlane.
Produkt został specjalnie zaprojektowany pod kątem za-
stosowań przy renowacjach istniejących pomieszczeń z 
klasyczną podłogą drewnianą, panelami lub parkietem. 
Sylwood to produkt łatwy w instalacji, mogący być sto-
sowanym bezpośrednio pod drewniane warstwy wy-
kończeniowe.

Linia Sylwood pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Renowacje podłóg drewnianych, parkietów i 

wykończonych panelami
• Korekta akustyczna istniejących podłóg 

zgodnie z przepisami wykonawczymi
• Może być stosowany na ogrzewanie podłogowe

Product description

The Sylwood range includes innovative, highly per-
forming products designed for acoustic restoration of 
existing rooms during restructuring interventions, for 
all types of wooden floor finishes. 
Sylwood is a high-density regenerated rubber mat 
composed of low-thickness cork granules that redu-
ces impact sound transmission in conformity to Buil-
ding Control standards.
The product is specifically designed for acoustic res-
tructuring and restoration interventions effected on 
existing traditional wooden or pre-finished floors. 
Sylwood is easy to apply and can be inserted directly 
beneath the wooden floor finish.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Restructuring of traditional wooden or
 pre-finished floors
• Acoustic correction of existing floors in 

accordance with regulatory provisions
• Applicable on heated floors

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Standard Sylwood 3 Sylwood 5

Grubość  Thickness mm - 3 5

Wymiary rolek
Rolls dimensions

m - 1x20

Gęstość  Density Kg/m3 - 700

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych(∆Lw) (suchy montaż)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) (dry application) dB ISO 140-8 20 (*)

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych(∆Lw) (na klej)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) (glued) dB ISO 140-8 17 (**)

(*) Strop betonowy 14 cm, wylewka 5 cm, Sylwood kładziony na sucho, deski 1,5 cm
 Concrete floor 14 cm, levelled screed 5 cm, Sylwood  dry-laid, dry wood flooring 1,5 cm

(**) Strop betonowy 14 cm, wylewka 5 cm, Sylwood klejony do wylewki, deski 15 cm klejone do Sylwoodu
 Concrete floor 14 cm, levelled screed 5 cm, Sylwood glued to the screed, wood flooring 1,5 cm glued to Sylwood
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Wykończenie podłogi
Floor finishing

Podłoga pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Płyta betonowa
Concrete base

SYL / SYLPRO
Ochrona mechaniczna i izolacja akustyczna podłóg pływających
Mechanical protection and sound insulation for floating floors

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

Syl

Nazwa
Name

PRO = Ochrona mechaniczna
 Mechanical protection

6

Grubość w mm
Thickness in mm

Pusty = 730 Kg/m3

Empty = 730 Kg/m3

A = Klej
 Adhesive

4 Łatwa w montażu 
4 Produkt wodoprzepuszczalny oraz mrozoodporny 
4 Wysoka stabilność i trwałość w czasie 

  4 High density for special applications
  4 Good acoustic insulation in reduced thickness
  4 Long-lasting also in presence of water

Syl/Sylpro
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Izolacja stropów
Floor slab insulation
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Linia Syl to maty z granulatu gumowego o dużej gęstości 
do wykorzystywania jako izolacje akustyczne i termicz-
ne. Maty Syl mogą być stosowane bezpośrednio pod 
warstwy wykończeniowe, takie jak wykładziny PCV, 
syntetyczne, dywanowe oraz wylewki pływające.
Linia Sylpro to ochronne membrany do stosowania w 
budownictwie, składające się ze sprasowanego gra-
nulatu SBR połączonego klejem poliuretanowym w 
procesie klejenia na gorąco. Produkty te mogą być sto-
sowane w wielu różnego rodzaju aplikacjach, jako war-
stwa ochronna i przeciwścieralna. 

Linia Syl i Sylpro pozwala uzyskać kredyty LEED® w ob-
szarach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Pod wylewki pływające
• Jako materiał tłumiący drgania
• Warstwa ochronna dachów membranowych
• Bezpośrednio pod parkiet, wykładzinę i 

podłogi syntetyczne

Product description

The Syl range includes high-density rubber products for 
acoustic insulation of floors. The products can be applied 
directly beneath floating floors such as carpeting, 
synthetic finishes or floating screeds.
The Sylpro range is a protective membrane for build-
ing applications composed of SBR rubber granules hot 
pressed and bound with polyurethane binders. The range 
can be used in a  variety of applications as a protective 
and Anti-abrasive membrane.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Beneath floating screeds
• Vibration damping
• Mechanical protection for waterproofing 

membranes
• Beneath carpeting and synthetic floor finishes

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Standard
Standard

SYL SYLPRO SYLPRO A
3 4 5 6 8 10 3 5 6 8 10 3 5

Grubość nominalna
Nominal thickness

mm - 3 4 5 6 8 10 3 5 6 8 10 3 5

Roll długość
Roll length

m - 20 10 10 10 8 6 20 10 10 8 6 20 10

Roll wysokość
Roll height

m - 1,0 1,25 1,25

Gęstość (bez warstwy ochronnej)
Density (net from backing)

Kg/m3 - ~730 ~730 ~730

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness

MN/m3 UNI EN
29052-1 77 70 63 62 49 47 77 63 62 49 47 77 63

Współczynnik redukcji dźwięków 
uderzeniowych (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement 
(ΔLw) (*)

dB - 18 19 20 20 21 22 18 20 20 21 22 18 20

(*) Wartość obliczona wg EN12354
 Calculated value according to EN 12354.
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Ciągłe badania nad użyciem innowacyjnych produktów i 

rozwiązań, doprowadziły Isolgomma do stworzenia szero-

kiej gamy produktów do izolacji akustycznej i termicznej 

do ścian i sufitów.

Produkty firmy Isolgomma do stosowania w ścianach, wy-

konane są z surowców z recyklingu i/lub regeneracji. Sta-

nowią idealne rozwiązanie dla potrzeb izolacji akustycznej 

oraz termicznej, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Sprawdzona linia Mustwall jest uzupełniona linią Fybro 

łącząc tym samym elastyczność i izolacyjność akustyczną 

gumy z właściwościami absoprcyjnymi wełny poliestrowej. 

Dodanie płyty kartonowo gipsowej do akustycznych płyt 

warstwowych zwiększa uniwersalność i izolacyjność izolacji 

akustycznych.

Nowa linia Gy-wall uzupełnia ofertę Isolgomma w gamie 

produktów ściennych, prefabrykowanymi produktami z pły-

tami kartonowo gipsowymi.

Constant research on the use of innovative products and 

solutions has led Isolgomma to create an extensive product 

range for thermal-acoustic insulation of walls and 

ceilings.

Isolgomma products designed for walls are made up of 

recycled and/or regenerated raw materials, and are the ideal 

solution for combining acoustic and thermal performance 

with environmental protection.

The historical Mustwall range is flanked by the Fybro 

range blending the excellent elastic and sound insulation 

performance of rubber with the absorbent and thermal 

properties of polyester fibre. Multiple pre-coupled solutions 

can thus be obtained, even with plasterboard, for satisfying 

all possible insulation requirements.

The new Gy-wall range completes the offer in the wall 

relining sector, with products pre-coupled with plasterboard.

Izolacja ścian
i sufitów

Walls and ceilings 
insulation



Iz
ol

ac
ja

 śc
ia

n 
i s

ufi
tó

w
    

 W
al

ls 
an

d 
ce

ili
ng

s i
ns

ul
at

io
n

21

Izolacja ścian i sufitów
Walls and ceilings insulation
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GY-WALL
Izolacja termiczna i akustyczna remontowanych ścian i sufitów
Acoustic and thermal insulation for relining of walls and ceilings

Linia - Line

4 Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna 
4 Remonty istniejących ścian
4 Trwałość i stabilnosć
4 Prostota montażu 

  4 High thermal and acoustic insulation
  4 Relining of existing walls
  4 Durability and stability
  4 Easy and quick application

Opis produktu 
Product description

Rewall

Nazwa
Name

33

Grubość w mm
Thickness in mm

B

Wersja z płytą
kartonowo-gipsową
Gypsum-board version

Tynk
Raw plaster

Tynk
Plaster

Ściana z cegły
Brick wall

Płyta gipsowo-
kartonowa

Plasterboard

Rewall

Stywall

Rewall

Renowacja
Renovation



23

Opis produktu

Produkty linii Gy-wall zostały zaprojektowane by za-
pewnić wysokie parametry izolacyjności akustycznej i 
termicznej. Szeroka gama produktów i różnorodność 
układu warstw powoduje, że można je stosować do 
remontów różnych ścian i sufitów.
Płyty linii Rewall to płyty warstwowa składające się z róż-
nych kombinacji wełny poliestrowej, płyty z granulatu 
gumowego oraz płyty kartonowo gispowej. Płyty mogą 
być wykorzystane jako wypełnienie pomiędzy ścianami 
szczelinowymi, lub jako dodatkowa izolacja akustyczno-
-termiczna podczas remontów ścian i sufitów.
Mustwall B jest płytą warstwową złożoną z płyty z 
granulatu gumowego grubości oraz płyty kartonowo 
gipsowej. Nadaje się do zastosowania jako okładzina  
istniejących ścian i sufitów.

Linia Gy-wall pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Poprawa izolacyjności akustycznej i termocznej 

ścian działowych i sufitów
• Możliwa do stosowania w miejscach, gdzie nie 

mogą być prowadzone prace budowlane
• Remont istniejących ścian bez konieczności 

używania metalowych stelaży

Product description

Products of the Gy-wall range are designed to ensure 
high acoustic and thermal insulation performances, and 
can be used for relining walls and ceilings through 
different types of panel combinations.
Rewall is a pre-coupled panel comprising various com-
binations of polyester fibre, rubber and plasterboard lay-
ers. The panels can be used in cavity walls or to reinforce 
existing walls and ceilings for restoration purposes.
Mustwall B is a pre-coupled panel composed of a rubber 
layer of various thicknesses and a plasterboard layer, ide-
al for relining existing walls or ceilings.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Acoustic and thermal correction of partition 

walls and ceilings in homes
• Applicable in existing environments where 

building works cannot be carried out
• Relining of existing walls without having to use 

the traditional metal structure

Izolacja ścian
Wall insulation

Izolacja sufitów
Ceilings insulation

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Standard 
Standard

GY-WALL

REWALL MUSTWALL

33B 40 18B 23B 33B
Grubość nominalna
Nominal thickness

mm - 33 40 18 23 33

Długość panelu
Panel length

mm - 2 2

Szerokość panelu
Panel width

mm - 1,2 1,2

Masa powierzchniowa
Overall superficial mass

Kg/m3 - 11,50 18 13,20 17,50 19,50

Izolacja dźwięków powietrznych (Rw)
Airborne sound insulation (Rw)

dB EN ISO 140/3 - 717/1 54÷56 57÷60 53÷57

Opór cieplny (R)
Thermal resistance (R)

m2 K/W EN 12667 0,688 0,761 0,104 0,154 0,229

Reakcja na ogień
Fire resistance

EN 13501-1 B-s2-d0 F F F F

REWALL 33 B REWALL 40 MUSTWALL 18B - 23B - 33B
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FYBRO
Izolacja akustyczna i termiczna ścian i sufitów
Acoustic and thermal insulation for walls and ceilings

Linia - Line
Renowacja
Renovation

Opis produktu 
Product description

Fybro 50

4 Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna 
4 Wysoka odporność na wilgoć i wodę
4 Łatwa instalacja 

  4 High acoustic and thermal insulation values
  4 High resistance to dampness and condensate build-up
  4 Extremely easy application

Tynk
Raw plaster

Ściana z cegły
Brick wall

Biwall

Stywall

Nazwa
Name

Grubość
Thickness

Tynk
Plaster

Płyta gipsowo-
kartonowa
Plasterboard

Trywall
Trywall
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Opis produktu

Produkty linii Fybro zostały zaprojektowane by zapew-
nić wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną ścian i 
sufitów.
Fybro to panele izolujące akustycznie i termicznie 
oparte o wełnę poliestrową, idealne do lekkich ścian i 
sufitów podwieszanych.
Biwall to płyta warstwowa, złożona z warstwy gumy 
oraz wełny poliestrowej
nadająca się do wypełniania ścian szczelinowych, lek-
kich ścian oraz sufitów podwieszanych.
Trywall jest złożony z dwóch warstw wełny poliestro-
wej z przekładką płyty z granulatu gumowego, idealny 
jako wypełnienie ścian lekkich, remontów istniejących 
ścian oraz sufitów podwieszanych.
Rewall 28 R to płyta z wełny poliestrowej o dużej gę-
stości oraz płyty z granulatu gumowgo. Może być sto-
sowany pomiędzy ścianami szczelinowymi, lub jako 
doizolowanie istniejących ścian i sufitów podczas ich 
remontów.

Linia Fybro pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Akustyczna i termiczna izolacja pomiędzy 

murowanymi ścianami szczelinowymi
• Akustyczna i termiczna izolacja ścian 

wykończonych płytą gips-karton
• Akustyczna i termiczna izolacja sufitów 

podwieszanych

Product description

Products of the Fybro range are designed to ensure high 
acoustic and thermal insulation performances for walls 
and ceilings, through different types of panel combina-
tions.
Fybro is an acoustic and thermal insulation panel made 
of polyester fibre, ideal for light walls and suspended ceil-
ings.
Biwall is a pre-coupled panel composed of a rubber layer 
and a polyester fibre layer,
suitable for cavity walls, light walls and suspended ceil-
ings.
Trywall is a pre-coupled panel composed of two polyes-
ter layers enclosing a central rubber layer, ideal for light 
walls, wall linings and suspended ceilings.
Rewall 28 R is a pre-coupled panel comprising a 
high-density polyester fibre layer and a rubber layer. The 
panel can be used in cavity walls or to reinforce existing 
walls and ceilings for restoration purposes.

This range contributes to the attainment of LEED® credits for 
the areas EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Acoustic and thermal insulation of brick cavity 

walls
• Acoustic and thermal insulation of plasterboard 

walls
• Acoustic and thermal insulation of suspended 

ceilings

Izolacja ścian
Wall insulation

Izolacja sufitów
Ceilings insulation
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Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Standard 
Standard

FYBRO

Fybro Biwall Trywall Rewall R

Grubość nominalna Nominal thickness mm - 30÷50 30/40/50 48 28
Długość panelu Panel length mm - 1,2
Szerokość panelu Panel width mm - 0,6 1 0,6 1
Masa powierzchniowa Overall superficial mass Kg/m3 - 1,2÷2,0 6,8÷15,2 8,8 8,4
Izolacja dźwięków powietrznych (Rw)
Airborne sound insulation (Rw)

dB EN ISO 140/3 - 717/1 52÷60

Opór cieplny (R) Thermal resistance (R) m2 K/W EN 12667 0,036 0,046÷0,061 0,047 0,040
Reakcja na ogień Fire resistance EN 13501-1 B-s2-d0 F

FYBRO 30/50 BIWALL 30/40/50 TRYWALL 48 REWALL 28 R
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MUSTWALL
Izolacja akustyczna ścian
Sound insulation for walls

Linia - Line

4 Wysoka izolacyjność akustyczna 
przy niewielkiej grubości

4 Łatwość aplikacji
4 Trwałość i wysoka odporność na 

wilgoć

4 High acoustic insulation in reduced 
thickness

4 Easy to install
4 High resistance to humidity and 

condensation and durability

Opis produktu 
Product description

Mustwall

Nazwa
Name

10 G

Grubość w mm
Thickness in mm

G = Wersja z gumy SBR
 SBR rubber version

Tynk
Raw plaster

Tynk
Plaster

Ściana z cegły
Brick wall

Ściana z cegły
Brick wall

Tynk
Plaster

Mustwall

Stywall
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Izolacja ścian
Wall insulation
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MUSTWALL MUSTWALL G

Opis produktu

Produkty Mustwall zostały zaprojektowane aby zapew-
nić doskonały poziom izolacji akustycznej ścian.
Linia Mustwall to rodzina paneli o odpowiednio dobra-
nej sztywności, wykonanych z granulatu gumowego 
SBR, idealnie nadająca się do stosowania jako wypełnie-
nie pomiędzy dwoma ścianami.
Linia Mustwall G zawiera panele wykonane z wysoko 
elastycznego granulatu SBR. Panele idealnie nadają się 
jako warstwa izolująca ścian istniejących, zarówno su-
chych jak i wilgotnych, lub jako dodatkowa warstwa w 
ścianach wykańczanych płytami gips-karton.

Linia Mustwall pozwala uzyskać kredyty LEED® w ob-
szarach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Wypełnienie pustek powietrznych pomiędzy 

ścianami murowanymi
• Lekkie ścianki na stelażu z wykończeniem 

kartonowo gipsowym

Product description

Mustwall products are designed to guarantee excellent 
acoustic insulation of walls.
The Mustwall range comprises a series of semi-rigid pan-
els made of SBR rubber granules, ideal for use in cavity 
walls.
The Mustwall G range comprises panels made of highly 
elastic SBR rubber granules. The panels are ideal for lining 
existing walls that are damp and dry, or for being coupled 
with plasterboard layers. 

This range contributes to the attainment of LEED® credits 
for the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Brick cavity walls
• Relining of existing walls
• Coupled to plasterboard

(*) Wartość obliczona wg EN12354: Pustaki 8+8cm z tynkiem
 Calculated value according to EN 12354 on 8+8 cm hollow block with plastered finishing

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

MUSTWALL

10 20 G

Grubość nominalna
Nominal thickness

mm 10 20 10 20

Długość panelu
Panel length

m 1,0 1,0

Szerokość panelu
Panel width

m 1,2 1,2

Gęstość (bez warstwy ochronnej)
Density (net from backing)

Kg/m3 ~800 ~700

Izolacja dźwięków powietrznych (Rw) (*)
Airborne sound insulation (Rw) (*) dB 53 55 54 56
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W budynkach wielokondygnacyjnych hałas jest powodo-

wany poprzez drgania przedostające się poprzez grunt na 

fundamenty i na konstrukcję budynku. Izolacja budynku 

przed tymi drganiami staje się coraz bardziej istotna, bo 

pozwala zapewnić komfort użytkownikom budynku, a tak-

że bezpieczeństwo jego konstrukcji.

Linia Megamat zawiera szeroki wybór paneli wibroizolacyj-

nych do tłumienia drgań pochodzących od maszyn, izola-

cji przeciwdrganiowej ścian oraz izolacji całych budynków.

Dostępne są także gumowe izolacje liniowe z serii Stywall. 

Są one wykorzystywane jako elastyczna przekładka pod 

ściany w domach i/lub punktach konstrukcyjnych.

In multi-storey buildings, reducing noise and vibrations 

transmitted through the building is becoming increasingly 

important to ensure comfortable and adequately insulated 

structures.

The Megamat range comprises an extensive selection of 

panels for machinery insulation and structural insulation of 

foundations and supporting walls against vibrations.

Moreover, the Stywall range of rubber strips is also available: 

they can be applied beneath partition walls of homes and/or 

as structural junctions.

Izolacja strukturalna i 
przeciwdrganiowa

Structural sound 
insulation and vibration 
control
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Izolacja strukturalna i 
przeciwdrganiowa

Structural sound insulation
and vibration control



30

MEGAMAT
Izolacja akustyczna i wibroizolacja przemysłowa
Sound and vibration insulation for industrial application

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

ME

Nazwa
Name

20

Grubość w mm
Thickness in mm

500 EPM

Gęstość in kg/m3

Density in kg/m3

Wersja z gumy EPDM
EPM rubber version

4 Wysoka wydajność w szerokim zakresie obciążeń
4 Odporność na oleje i słabe kwasy
4 Niezmienność parametrów w czasie, mata samoodciekająca i odporna 

na mróz

4 High performance for a wide range of loads
4 Resistant to oils and also to moderately aggressive acids
4 Long-term performance and reliability, self-draining and iceing resistant 

product

Megamat

Izolacja ścian nośnych
Load-bearings walls insulation

Izolacja maszyn
Machinery insulation

Izolacja fundamentów
Foundation insluation

Izolacja strukturalna
Structural bearings insulation
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+ Izolacja przeciwdrganiowa
Anti-vibration

Opis produktu

Linia Megamat stanowi efektywne rozwiązanie prze-
ciwdziałania przenoszeniu się hałasu powodowa-
nemu przez wibracje oraz emisji hałasu przez maszy-
ny pracujace. Redukuje drgania i hałas powodowany 
przez prasy i/lub urządzenia wentylacyjne zarówno w 
przemyśle jak i budownictwie kubaturowym.
Panel Megamat składa się z granulatu i włókien SBR lub 
granulatu EPDM złączonych klejem poliuretanowym.
Każdy panel jest zabezpieczony czerwoną, nieprze-
puszczalną i nierozciągliwą warstwą ochronną, zapew-
niającą ochronę mechaniczną i wodoodporną, np. pod-
czas bezpośredniego wylewania betonu na produkt.
Dzięki różnym gęstościom, linia Megamat zapewnia 
wysoki poziom redukcji drgań, przy wykorzystaniu pod 
lekkie lub ciężkie urządzenia, lub jako warstwa wibro-
izolacyjna w strukturze lub fundamentach budynku.

Linia Megamat pozwala uzyskać kredyty LEED® w ob-
szarach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Product decription

The Megamat range constitutes an effective solution 
against noise pollution generated by vibrations and 
re-radiated noise generated by working machines, press-
es and/or air treatment units in the industrial and build-
ing sectors.
The product consists of panels, pads and stripes made of 
SBR or EPDM rubber agglomerated with polyurethane ad-
hesives.
All the panels are protected by red synthetic and imper-
meable Anti-tear fabric guaranteeing mechanical protec-
tion and water resistance when concrete is poured directly 
over the product.
Thanks to four different densities, the Megamat range 
ensures high performances when applied to light or 
heavy machinery, or as a supporting surface or insulating 
element within building structures and foundations.

This range contributes to the attainment of LEED® credits 
for the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Charakterystyka techniczna 
Technical characteristics

Standard
Standard

ME 500 ME 650 ME 800 ME 950 PAD STRIPE

Grubość nominalna
Nominal thickness

mm - 10 ÷ 50 20/50 20/50

Wymiary paneli
Panels dimensions

mm - 1000 x 1000 240x240 200x1000

Gęstość
Density

Kg/m3 - 500 / 700 650 800 950 500

Zakres obciążeń (statycznych i dynamicznych)
Operating load range (static and dynamic)

N/mm² UNI 11059 0.05÷0.35 0.07÷0.7 0.12÷1.2 0.25÷1.5 0,05÷0,35

Statyczny moduł sprężystości (Es) - ugięcie 10%
Static Modulus of Elasticity (Es) - strain 10%

N/mm² UNI 11059 1.020 0.623 1.23 2.40 4.45 1.020 - 0.623

Dynamiczny moduł sprężystości (Ed) - ugięcie 10%
Dynamic Modulus of Elasticity (Ed) - strain 10%

N/mm² UNI 11059 1.850 1.750 3.60 7.95 14.30 1.850 - 1.750

Palność
Inflammability

- DIN 4102 B2

Pad

Stripe
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STYWALL
Liniowa zolacja ścian
Under-wall stripes

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

Stywall

Nazwa
Name

100

Szerokość in mm
Width in mm

S4

AD = 750 kg/m3 in rotolo Grubość 6 mm
  750 kg/m3 in rolls thickness 6 mm

S = 730 kg/m3 in rotoli 
  730 kg/m3 in rolls 

4 = Grubość/thickness

A = Adesivizzato/adhesive

Stywall

4 Dylatacja wibroakustyczna lekkich ścian murowanych lub drewnianych ścianek działowych
4 Doskonały i wydajny izolator dźwięków i drgań
4 Niezwykle łatwy w instalacji

4 Structural junction for partition light walls, brick walls and wood walls
4 High acoustic and vibration insulation
4 Extremely easy to lay
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Izolacja strukturalna
Structural sound insulation
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Opis produktu

Linia Stywall została zaprojektowana by zwiększyć izola-
cyjność akustyczną ścian oraz izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych stropów, poprzez zapobieganie przeno-
szeniu się dźwięków powietrznych i wibracji.
Linia zawiera szeroką gamę pasów izolacyjnych odpo-
wiednich do zastosowania pod ściany. Szybkie w mon-
tażu i elastyczne pasy pozwalają stworzyć doskonałe 
połączenie izolujące drgania.
Stywall składa się ze sprasowanego granulatu gumowe-
go SBR o dużej gęstości i jest dostarczany w postaci rolek 
lub płaskich pasów w dużej gamie grubości i szerokości.

Linia Stywall pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Pod ścianami działowymi z cegły
• Pod ścianami pomiędzy lokalami mieszkalnymi
• Pod ścianami z drewna i płyt gips-karton

Product description

The Stywall range is designed to enhance the sound-in-
sulation power of walls and to improve impact noise in-
sulation of floor slabs, by preventing the transmission of 
airborne noise and vibrations.
The range includes various types of strips suitable for 
under-wall application. Quick to apply and extremely 
elastic, the strips allow for creating a perfect structural 
junction.
They are made of high-density pressed SBR rubber gran-
ules and are supplied in rolls of various heights and thick-
nesses.

This range contributes to the attainment of LEED® credits 
for the areas MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Application fields:
• Beneath brick walls
• Beneath partition walls in homes
• Beneath wooden or plasterboard walls

Charakterystyka techniczna   Technical characteristics
STYWALL

AD S A
Grubość nominalna Nominal thickness mm 6 3/4/5/6 3

Gęstość (bez warstwy ochronnej) Density (net from backing) Kg/m3 ~750 ~730 ~730

Szerokość Width mm 45 ÷ 400 45 ÷ 70

Długość Length m 7,5 10÷20 20

Stywall A Stywall AD

Stywall S
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Akcesoria

W celu ułatwienia stosowania produktów i gwarancji ich 

skuteczności, Isolgomma zaprojektowała gamę akcesoriów 

dedykowanych do ścian i podłóg, celem zapewnienia 

prawidłowego montażu i skrócenia czasu instalacji.

High performance products are necessary for perfect acoustic 

insulation. They also need to be properly installed so that no 

insulation potential is wasted. With these objectives in mind, 

Isolgomma offers a wide range of Akcesoriaes that facilitate and 

optimise the laying of floor and wall insulation products.

Akcesoriaes
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Opis produktu

Sylencer to tłumik do otworów wentylacyjnych, który po-
zwala chronić środowisko wewnątrz pomieszcze-
nia/budynku przed przedostawaniem się hałasu z 
zewnątrz.
Sylencer został zaprojektowany by zapewnić wentyla-
cję poprzez otwory w fasadzie budynku, bez transmisji 
dźwięków z zewnątrz.
Sylencer składa się z obudowy wykonanej z wysokiej gę-
stości polipropylenu (EPP) - lekkiego, w pełni ekologicz-
nego i recyklinowanego materiału wraz z wypełnieniem o 
doskonałych właściwościach izolacyjnych.
Sylencer wykorzystuje wełnę poliestrową jako materiał 
dźwiękochłonny: oprócz tego że nie jest alergiczny, w 
100% nadaje się do recyklingu i pochodzi z odzyskanych i 
przetworzonych opakowań PET.

Linia Sylencer pozwala uzyskać kredyty LEED® w obsza-
rach EA p1, p2, c1 - MR p2, c2, c4, c5 - IEQ p3, c9 - QI c11.

Obszary zastosowania:
• Izolacja akustyczna otworów wentylacyjnych 

bez tworzenia mostków akustycznych

Product description

Sylencer  is a silencer for ventilation gaps that protects 
living areas from noise pollution without loss of load and 
heat bridges, with respect to standard UNI 7129.
Sylencer  is designed to allow for air exchange through 
the ventilation gaps present in building façades, 
preventing the transmission of noise.
Sylencer is made up of a high density expanded EPP poly-
propylene body shell, with high insulating properties, is 
light and completely ecological and recyclable.
Sylencer’s sound-absorbing material is polyester fibre 
which is nonallergenic, 100% recyclable and comes from 
the collecting and processing of PET bottles.

This line contributes to achieve the LEED® points rate system 
into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields:
• High acoustic insulation of ventilation gaps with-

out thermal bridges

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Sylencer

Szerokość Width mm 750
Wysokość Height mm 250
Głębokość Depth mm 155
Otwór rewizyjny Inspection hole Ø mm 160
Izolacyjność akustyczna
Sound insulation value

dB 55

Sylencer

SYLENCER
Tłumik otworów wentylacyjnych
Silencer for vent holes
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Linia Profyle została stworzona do ułatwienia montażu pro-
duktów do izolacji od dźwięków uderzeniowych i zastępu-
je konieczność stosunkowo kosztownego wywijania maty 
podłogowej na ściany. Linia Profyle to samoprzylepne profi-
le dostępne w wielu rozmiarach.

Profyle is designed to facilitate the laying of impact noise 
insulation products and substitutes the burdensome flap of the 
insulation mat in a simple and quick way. The Profyle line consists 
of strips in polythene shaped at the angles, with adhesive on the 
two external sides, and is available in various sizes.

Profyle Profile przyścienne do podłóg
Edging  stripes for floors

Profyle Flat

b

h

L

Profyle Flat 5/15
Taśma przyścienna w rolce, wstępnie nacięta 5 cm od podstawy, o maksymalnej wyso-
kości 15 cm, przydatna podczas montażu izolacyjnych produktów podłogowych.

Perimeter insulation strips in rolls. They are are flat, with adhesive, pre-cut at 5 cm from the base, 
with an effective maximum height of 15 cm, to facilitate laying of the impact noise insulation, 
thereby substituting the side wall.

Profyle Flat 5
Płaska taśma przyścienna w rolkach, idealna przy zastosowaniu mat pod warstwy wykończe-
niowe (płytki i podłogi drewniane) oraz przy pracach remontowych, do oddzielenia podłogi 
od ściany. Taśma jest dostępna w rolkach, szerokości 5 cm, grubości 5 mm i długości 50 m.

Perimeter insulation strips in rolls. They are flat, with adhesive, ideal for the application of mats 
under ceramic or wood floors in the restoration phase to separate the floor from the wall. The 
rolls dimensions are: height cm 5 - thickness mm 5 - length lm 50.

Profyle Flat 5/15 RA
Płaska i samoprzylepna taśma w rolkach, o wysokości 15 cm, wyposażona w polietyle-
nowy pasek w celu ułatwienia nakładania na krzywe powierzchnie.

Perimeter insulation strips flat in rolls, with adhesive, maximum height of 15 cm and  with a poly-
ethylene film to be applied on heating floors.

Profyle Flat 1
Taśma oddzielająca listwę przypodłogową, opracowana do oddzielenia akustycznego po-
mieszczenia przed hałasem docierającym zza ściany. Składa się z małej samoprzylepnej 
taśmy instalowanej pod listwy wykończeniowe, o szerokości 1 cm, grubości 1 mm i dłu-
gości 20 m.

Separation strip for skirting board, designed to acoustically insulate rooms from noise trans-
mitted from the floor to the wall. It is made up of a small adhesive polythene strip to be applied 
under the skirting board.
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Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

PROFYLE

5/15 10/20 Flat
5/15 Flat 5 Flat

5/15 RA Flat 1 Narożników
Corner

Grubość nominalna
Nominal thickness

mm 6 6 6 6 6 1 6

Gęstość (bez warstwy ochronnej)
Density (net from backing)

Kg/m3 30 ÷ 33 30 ÷ 33 22 ÷ 25 22 ÷ 25 22 ÷ 25 22 ÷ 25 22 ÷ 25

b  Podstawa Base cm 5 10 5 - 5 - 5

h  Wysokość Height cm 15 20 15 5 15 1 15

L  Lunghezza Length cm 150 150 5000 5000 5000 2000 10

Profyle do narożników Profyle Corner

h

L
b

5 cm 10 cm

15 cm

Stik
Stik Taśma klejąca Stik jest niezbędnym elementem do pokrycia łączeń produktów izolacyjnych Isolgomma, 

zarówno podłogowych jak i ściennych. Zapewnia doskonałą wytrzymałość i elastyczność, jest wykona-
na z materiału polietylenowego w rolkach o długości 25 m i szerokości 75 mm.

The Stik adhesive tape is an indispensable accessory for securing the joints of Isolgomma’s acoustic insula-
tion products, both for floor and wall applications. It is made of polythene tissue, waterproof and airtight.

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Szerokość mm
Width mm

Roll długość ml
Roll length lm

Stik Nierozciągliwa
Anti-tear

75 25

Wykonane z pianki polietylenowej, uformowane 
do kątów 90 stopni i 270 stopni. Profyle do naroż-
ników wyposażone sa w taśmę samoprzylepną 
na zewnętrznych stronach, w celu ułatwienia in-
stalacji produktów do izolacji od dźwięków ude-
rzeniowych w pomieszczeniach z narożnikami.

Expanded polythene profiles, pre-shaped for 90° 
and 270° corners, with adhesive on the two exter-
nal sides, to make laying of the impact noise insula-
tion products near angles easy.
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Klej Glue
Ten specjalny i praktyczny klej jest idealny do klejenia ściennych produktów 
Isolgomma do powierzchni pionowych.

Glue designed to fix panels applied on walls.

Łączniki Isolgomma wykonane są z plastiku i są niezbędnym 
elementem pozwalającym na mocowanie paneli ściennych 
do ścian.
Isolgomma’s fixing elements are made of plastic and are an 
indispensable accessory for fixing panels that are part of the 
acoustic wall insulation product line.

Kołki i wkręty są niezbędne do prawidłowego montażu paneli z linii produktów 
przeznaczonych do renowacji, i nadają się do stosowania w ścianach lekkich z płyt 
gips-karton.
The rawl plugs and screws are indispensable Akcesoriaes for correctly fixing restoration 
line panels on plasterboard walls.

Akcesoria do mocowania Fixing elements

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Akcesoria do mocowania / Fixing elements

Gwóźdź / Nail Kołek / Rawl Plug

Długość Length mm 83 110

Kołek - ostrze Rawl plug tip mm 8 8

Kołek - łeb Rawl plug head mm 40 -

Grubość paneli Panel thickness mm <=50 <=50

Charakterystyka techniczna
Technical characteristics

Uniwersalny wieszak 
akustyczny

Universal bracket

Wieszak akustyczny
„na wcisk”

Clip-on system
Obciążenie maksymalne 
Maximum load allowed

kg 20 30

Kolek
Rawl plug

Uniwersalny wieszak akustyczny / Universal bracket
Wieszak akustyczny do sufitów podwieszanych na profilach 50 mm o prześwicie 
3 - 12 cm.
Universal bracket (50 mm) for suspended ceiling, for 3-12 cm cavity

Wieszak akustyczny „na wcisk” / Clip-on system
Wieszak akustyczny montowany „na wcisk” do sufitów podwieszanych i konstruk-
cji ścianek na profilach 50 mm.

“Anti-vibration” clip-on system for 50 mm profile with rounded edges, for suspended 
ceilings and wall linings

Uniwersalny wieszak akustyczny
Universal bracket 

Wieszak akustyczny „na wcisk”
Anti-vibration clip-on system

Gwózdz
Nail
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Acoustic Isolation & Vibration Control

Dystrybutor / Distributor 

Isolgomma Srl
36020 Albettone (Vicenza) Italy - via dell’Artigianato, 24
tel. +39 0444 790781 - fax +39 0444 790784
info@isolgomma.com - www.isolgomma.com


