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NOMA® NATURE 2 mm a 4 mm 
 

 

   Popis produktu: 
NOMA® NATURE je korková izolace k ochraně proti hluku a chladu. 
Jedná se o přírodní produkt určený k izolování stěn a podlah. 

 

Vlastnosti produktu: 

 Přírodní produkt, 100% recyklovatelný a neškodný 

 Neobsahuje škodlivé látky a nemá toxické účinky 

 Vysoká pevnost v tlaku, dlouhá životnost 

 Vhodné i pro podlahové vytápění 

 Skladování: až do jednoho roku, nesmí být vystaveno slunečnímu 

záření ani povětrnostním vlivům 
 

 

Technická data: 

Materiál Korek 

Tloušťka ± 2 mm / ± 4 mm 

Hustota 145-220 kg/m3  (ISO 7322) 

Redukování hluku 2 mm: 17 dB 

4 mm: 19 dB (ISO 140 a 717) 

Redukce kročejového hluku > 7 %  
Tepelný odpor při 40 °C 0,053 m2K/W (ISO 8301)  

 
 Třída hořlavosti Eurotřída E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMC sa si vyhrazuje právo - kdykoliv a bez předchozího oznámení - uvést 
produktovou řadu nebo její technické vlastnosti do souladu s nejnovějším 
stavem poznání.  Všechny údaje v těchto podkladech jsou uváděny dle 
nejlepšího vědomí.  S dotazy k těmto technickým údajům se prosím obracejte 
na informační službu firmy NMC sa. Kopírování, otisknutí nebo dotisknutí 
tohoto dokumentu, a to i ve formě výtahu či v částečné podobě, vyžadují 
výslovný souhlas z naší strany. 

 
NMC sa 
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten 

+32 87 85 85 00 – +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 
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NOMA® NATURE 2 mm a 4 mm 
Zpracování: 
Jelikož se jedná o přírodní produkt, měl by se materiál cca. 24 hodin 
před položením přizpůsobit teplotě v příslušné místnosti. 

Surová podlaha: 
 Před pokládkou je nutno zajistit, aby mazanina nebo surová podlaha 

byly podle normy DIN 18365 rovné, čisté, bez prasklin a odolné vůči 
tahu a tlaku. Při zvýšené stavební, resp. zbytkové vlhkosti a 
generálně u všech minerálních surových podlah (např. u mazaniny) 
doporučujeme použít 0,2 mm silnou PE fólii (je nabízena jako 
příslušenství). 

 Korek se na podlahu pokládá celoplošně. Jednotlivé pruhy se přitom 
pokládají vedle sebe natupo a měly by být vzájemně spojeny pomocí 
lepicí pásky (NOMA® PARKETT Adhesive) tak, aby bylo zabráněno 
uklouznutí. 

 Poté je možno zahájit pokládání podlahové krytiny nebo laminátu. 

Podkladová tapeta: 
 Před instalováním podkladové tapety zajistěte, aby byl podklad 
čistý, rovný a suchý (doporučujeme odstranit staré tapety či podobné 
podklady). U nových nebo porézních stěn nejprve naneste pomocnou 
základovou adhezní vrstvu, aby bylo usnadněno tapetování a výměna 
tapet. 
 Pomocí zubaté špachtle (s trojúhelníkovými zuby o šířce 4 mm 
+/- 800 g lepidla na m2) naneste na stěnu korkové lepidlo NOMA® COLL 
CORK. 
 Pruhy korku nařežte o něco málo delší a položte je na ještě mokrý 
podklad. V případě potřeby použijte spárovací pásku (NOMA® FIX). 
 Před přiložením tapety nebo podobného materiálu nechejte 24 až 
48 hodin schnout. Tip: Před přiložením tapety nebo stěnového 
obkladu doporučujeme nanést na podklad akrylový primární nátěr. 

Produktový sortiment: 
 

Typ Šířka Délka Tloušťka Obalová jednotka 
 m m mm  

2 mm 0,5 10 2 9x rolí/karton 

4 mm 0,5 5 4 9x 2,5 m2/karton 
 

 
 
 
 
 
 

Tento technický list byl vytvořen dle našich aktuálních poznatků.  Vyhrazujeme si právo provádět změny kdykoliv a bez předchozího oznámení.  Pokud není písemně dohodnuto jinak, slouží naše šetření, výkresy, informace, rady a ostatní technické podklady ve vztahu 
k funkci, chování a výkonu produktů výhradně k informačním účelům, a vztahují se vždy k obvyklému používání produktů za normálních aplikačních, užívacích a klimatických podmínek (mírné evropské klima), resp. k podmínkám a informacím, která nám zákazník 
písemně oznámil. Pokud nedošlo ke zlému úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je odpovědnost na základě těchto šetření, doporučení a jiných technických podkladů vyloučena. Je povinností zákazníka, aby sám vyzkoušel a ověřil vhodnost produktů pro zamýšlenou 
aplikaci a účel. 
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