KARTA PRODUKTU

Opis rozwiązania
Firma Lafarge, wykorzystując swoje doświadczenie w produkcji materiałów
budowlanych, wspólnie z firmą ROCKWOOL opracowała rozwiązanie podłogi
pływającej OffFloor – Podłoga Akustyczna. Jest to nowatorskie rozwiązanie na
rynku budowlanym, które znajduje swoje zastosowanie zarówno w segmencie
budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Rozwiązanie OffFloor składa się
z układanej bezpośrednio na warstwie stropu międzykondygnacyjnego płyty ze
skalnej wełny ROCKWOOL Steprock HD4F grubości 30 lub 50 mm, dylatacji
obwodowej RST grubości 12 mm wykonanej z tego samego materiału oraz foli
paroizolacyjnej. Na tak przygotowane podłoże wylewany jest podkład anhydrytowy
Agilia Sols A o minimalnej grubości 35 mm. Wartwę wierzchnią podkładu można
wykończyć dowolnym materiałem w postaci wykładziny, parkietu, terakoty
itp. Parametry oraz grubość rozwiązania OffFloor może być dopasowana do
indywidualnych potrzeb każdego klienta.
dylatacja obwodowa
(RST gr. 12 mm)

strop

Agilia Sols A
(min. 35 mm)

folia
paroizolacyjna

Steprock HD4F
30 lub 50 mm

Dlaczego OffFloor?
OffFloor to innowacyjne rozwiązanie podłogi akustycznej, które w znaczący
sposób podnosi komfort użytkowania obiektów budowlanych. Jego właściwości
użytkowe sprawiają, iż jest to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań
stosowanych na rynku budowlanym. OffFloor znacznie poprawia izolacyjność
akustyczną podłóg pływających, redukując hałas pochodzący od dźwięków
uderzeniow ych i powietrznych, przez co spe łnia surowe w ymagania
w zakresie izolacyjności akustycznej dla budynków zarówno mieszkalnych jak
i niemieszkalnych. Dzięki doskonałym właściwościom termicznym skalnej wełny
SteprockHD4F rozwiązanie charakteryzuje się bardzo dobrą izolacją termiczną
przez co znacznie ogranicza straty ciepła pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi
a nieogrzewanymi. Bardzo niska ściśliwość materiału izolacyjnego gwarantuje
odpowiednią stabilność wymiarową. Właściwości samopoziomujące wylewki
anhydrytowej Agilia Sols A pozwalają uzyskać równą i dobrze wypoziomowaną
powierzchnię posadzki. Rozwiązanie OffFloor charakteryzuje bardzo wysoka
wytrzymałość na obciążenie punktowe jak i równomiernie rozłożone.
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Zastosownie
OffFloor znajduje zastosowanie w:
•
•
•
•
•
•

hotelach i biurach,
budynkach jedno i wielorodzinnych,
budynkach administracji publicznej,
szkołach, przedszkolach, domach studenckich, czytelniach, domach opieki,
szpitalach, przychodniach, sanatoriach,
kinach, teatrach, operach itp.
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Wykonanie
Opracowane przez firmy Lafarge & ROCKWOOL rozwiązanie OffFloor pozwala
w prosty sposób zoptymalizować prace związane z wykonaniem podłogi
akustycznej. Mała ilość elementów składowych rozwiązania oraz prostota jego
wykonania zapewniają szybkie tempo prac oraz krótki czas wykonania podłogi
akustycznej. Podkład podłogowy Agilia Sols A wylewany jest z dużą wydajnością
(do 1500 m2 powierzchni dziennie) przez co dalsze prace budowlane mogą
rozpocząć się już po upływie 4 dni od dnia wylania. Agilia Sols A dostarczana jest
na teren budowy w postaci gotowej do użycia wylewki anhydrytowej, dzięki czemu
wykorzystanie placu budowy ograniczone jest do minimum. Płyty ze skalnej wełny
ROCKWOOL, dzięki swoim modułowym wymiarom, pozwalają na bardzo szybkie
i precyzyjne ułożenie izolacji akustycznej. W celu zapewnienia maksymalnych
właściwości akustycznych rozwiązania płyty Steprock HD4F należy układać
mijankowo.
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Etapy wykonania systemu podłogi akustycznej OffFloor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ułożenie dylatacji obwodowej z wełny mineralnej
Ułożenie izolacji podłogi pływajacej - wełna ROCKWOOL Steprock HD4F
Ułożenie folii paroizolacyjnej
Wylewanie podkładu anhydrytowego Agilia Sols A
Wypoziomowanie wylewki anhydrytowej za pomocą listwy sztangującej
Posadzka gotowa do układania warstwy wykończeniowej.
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Parametry techniczne
Uzyskane w niezależnym laboratorium badawczym wyniki potwierdzają
znakomite właściwości w zakresie zmniejszonego przenikania hałasu pomiędzy
pomieszczeniami oraz poprawę tłumienia dźwięków uderzeniowych.
Tłumienie od dźwięków uderzeniowych ΔLw

Izolacyjność od dźwięków powietrznych Rw
64

34
STEPROCK
HD4F 50 mm
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STEPROCK
HD4F 30 mm
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STEPROCK
HD4F 50 mm

33

62

58

Produkt dedykowany
dla programu „Solidna Ekipa”
www.solidnaekipa-lafarge.pl
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STEPROCK
HD4F 30 mm
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Agilia Sols A
grubość 35 mm

Agilia Sols A
grubość 65 mm
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Agilia Sols A
grubość 35 mm

Znajdź nas jako Lafarge Polska w mediach społecznościowych
#lafargepolska

Agilia Sols A
grubość 65 mm

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz

www.lafarge.pl

