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NOMA® SILENCE 
 

 

Popis produktu: 
NOMA® SILENCE je akustická izolace z EPDM, která je na jedné straně 
kašírována netkanou textilií. 

 

Vlastnosti produktu: 
 Redukuje rezonanční efekt, redukuje kročejový hluk a 

zlepšuje akustickou izolaci. 
 Zlepšení akustické izolace u 50 mm silné stěnové desky ze 

sádrokartonu s dutinami. 
 50 až 90 procentní redukce hluku v závislosti na frekvenčním intervalu, 

 což odpovídá - 2,6 až -14 dB 

 Koeficient akustické izolace a referenční hodnota: 

 50 mm sádrokartonová stěna s dutinami + NOMA® SILENCE: Rw = 35 dB 

 masivní 70 mm sádrokartonové desky: Rw = 33 dB 

 Lepší akustická izolace při menší tloušťce 
 

Technická data: 

Materiál  EPDM s vyšší měrnou hmotností (kaučuk, 
elastomer, uhličitan vápenatý, latex, 
změkčovadlo), 1 strana s bílou netkanou textilií 

                                                        Tloušťka ± 5 mm 
   
Hustota ± 9 kg/m3

 

Teplotní odolnost od -20 °C do +80 °C 

Akustický izolační součinitel Rw = 35 dB 

Třída hořlavosti M4 - samozhášecí (MVSS 302) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMC sa a 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® SILENCE 
 

         Zpracování: 
Deska NOMA® SILENCE je vhodná pro nejrůznější aplikace ve všech 
obytných místnostech, a to zejména při renovování vnitřních stěn. Také 
pro příčky ze sádry nebo dřeva, stěny výtahových šachet, motorové 
prostory a stěny multimediálních prostor, pro dvojité stropy a podlahy. 

 Minimální teplota při pokládce by měla činit přinejmenším 15 °C. 

 Pomocí nože na řezání koberců nařežte desky na požadovanou 

velikost. 
 Dobrá příprava je velmi důležitá: Podklad musí být čistý (případně 

použijte odmašťovací prostředek na bázi isopropanolu, resp. u 
plechů na bázi heptanu), suchý a hladký. 

 Pomocí zubaté špachtle se zuby střední velikosti naneste na část stěny, 
kde má být přiložena deska, kompletně lepidlo NOMA® COLL CP. 
Desku pokládáme černou stranou ke stěně a bílou stranou směrem 
ven, a poté desku celoplošně přitlačíme, a to zejména u hran a v 
rozích. Další desky přikládáme stejným způsobem a natupo. 
Jednotlivé řady desek je možno přikládat ke stěnám s polovičním 
přesazením tak, aby bylo zabráněno lineárním spárám. 

 Produkt je vhodný pro natírání. K zajištění bezvadného výsledku 
naneste před aplikováním dekorativního obložení stěn (tapety) 
akrylový základní nátěr. 

 

Produktový sortiment: 
 

Typ Šířka Délka Tloušťka Obalová jednotka 
 m m mm  

5 mm 0,5 0,5 5 4 kusy/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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