MÜPRO

lyddæmpning
Situationen
Bygningsteknikken bliver vedvarende
mere kompleks og betydningsfuld.
Og som følge af den tekniske
udvikling stiger også kravene til
bygherrerne. Efter at 35, 30 og 25
dB(A) foregives i dag, med start fra
DIN 4109 til VDI 4100. Er lyddæmpningsniveau III 20 dB(A) gældende
for afløbskanaler uden tilhørende
armaturstøj. Det er endda også
5 dB(A) lavere værdier end den øvre
støjgrænse er.
I overensstemmelse hermed og i
forbrugernes stigende orientering,
udvikles kompetencen. Den fortløbende opdaterede definerende
målestok for fejlfri kvalitet, er de
generelle anerkendte bestemmelser for teknikken.
De mange normer og forskrifter er
næsten uoverskuelige og medfører
en større ansvarsrisiko for de implicerede fagfolk (planlæggere og udøvere
har fælles ansvar).
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Opgaven
Inden for bygningsteknik opstår de
største støjskader, hvis installationslyd overføres til bygningsdelen,
dvs. til større „effektive“ resonanslegemer. Det vanskelige herved er,
at udøverne på byggepladsen ikke
forudgående kan beregne de forventede støjniveauer. Belastede monteringer, f.eks. rørledningsfikspunkter,
er således særlige problempunkter,
idet de fysisk modvirker monteringsopgaverne, nemlig fasthed og
støjdæmpning.
Hvis et lydniveau på 25 eller 20 dB(A),
i særlige tilfælde endda mindre
end 5 dB(A), ikke må overskrides,
skal det sikres, at der udvises størst
mulig omhu og, at de bedst mulige
produkter anvendes i henhold til standarden. Støjskader, som tit ikke kan
lokaliseres og ofte kun kan afhjælpes
gennem fuldstændig fornyelse, hører
til de dyreste fejl inden for byggevirksomhed.
Arbejder, som ikke opfylder de
tekniske forskrifter og bestemmelser,
kan virke som en „tikkende tidsbombe“. For selv om bygherren overser eksisterende fejl ved inspektionen
og ikke får oprettet disse, kan en
senere køber eller bruger af objektet
og alle eventuelle efterfølgende
købere 30 år efter overtagelsen
stadig kræve erstatning af planlæggeren og den udøvende virksomhed
for opståede skader, hvis arbejderne
ikke er udført i henhold til den aktuelle tekniske standard og generelle
regler for håndværkerkunst.

Løsningen
Isolering er løsningen! Sørg for,
at alle potentielle støjkilder og
støjførende rørledninger konsekvent
er støjteknisk isolerede fra bygningsdelen.
Undgå enhver tænkbar støjbro inden
for det pågældende ansvarsområde.
Selv ved større belastninger og/eller
større lydintensitet tilbyder lyddæmpningsprogrammet fra MÜPRO
systemkomponenter til løsning af
de mange lyd- og monteringstekniske
problemstillinger inden for bygningsteknik.
Lige fra enkle fastgørelser via rørfikseringer til fastgørelse af mindre og
større aggregater, kan alle former for
fastgørelses- og lyddæmpningsopgaver løses med MÜPRO-systemkomponenter
.... fordi lyden, som bliver isoleret, ikke
kan sprede sig.
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MÜPRO

lyddæmpning

PHONOLYT® Støjdæmper
Anvendelse

Fordele

Det ideelle konstruktionselement
til støjdæmpning af rørfikseringer
ifølge DIN 4109 og VDI 4100.
Kan anvendes til rørfastgørelse fra
⅜“ til DN 1500, kombinerbar med
rørbøjler fra MÜPRO.
Alsidig anvendelse, f.eks. til
lyddæmpning af bærende konstruktioner med MPC-systemskinner.
Ideel som lyddæmpede faldrørsstøtte til alle rørtyper.
Egnet til lyddæmpende opsætning
af aggregater, pumper eller klimaog ventilationsanlæg.
Egnet til lyddæmpende fastgørelse
på lofter, vægge eller gulve.
Til lyddæmpede rørfikseringer.

Støjdæmper i to effektklasser.
Skiller rørledningen støjteknisk fra
bygningskonstruktionen.
Reducerer støjen med op til
40 dB(A).
Kalkulerbar støjdæmpning for
planlæggere og brugere.
Praktisk konstruktion letter
montagen.
Høj statisk bæreevne.
Indkapslet støjdæmpning – sikkerhed man kan stole på.
Effektiv afbrydelse af støjbroer vha.
indvulkaniseret MÜPROLAN.
Svingningsdæmperens stålhus
giver høj sikkerhed, også i tilfælde
af brand.
Tilladt for alle monteringspositioner.
Silikonefri.

Faldrørsstøtte til alle rørtyper,
lyddæmpende

Støjdæmpende vandledningsfikseringer

Produktydelser

brandtestet

Type
Middel støjreducering på [dB(A)]
Lastgrænse træk/tryk FZ,D [N]
Lastgrænse aksial Fax [N]
Lastgrænse tvær Fq [N]

dB(A) 27
27
5.400
3.000
2.500

Støjdæmpende opsætning af
aggregater

Lyddæmpning

dB(A) 40
40
20.000
7.500
3.300

Type

Tilslutningsgevind

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

dB(A) 27
dB(A) 40

M10
M12

120292
120296

1

stk.

Dimensioner [mm]
A

B

C

H

M

ØL

L2

80
126

37
60

147
227

40
66

10
12

11
13

122
194
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MÜPRO

lyddæmpning

PHONOLYT® Knap
Anvendelse

Fordele

Ideel til lyddæmpende fastgørelse
af aggregater som f.eks. varmekedler, pumper, motorer, klima- og
ventilationsanlæg, såvel som beholdere, MPC-systemskinner m.m.
Egnet til lyddæmpende fastgørelse
på lofter, vægge eller gulve.
Til lyddæmpede rørfikseringer.
Det ideelle konstruktionselement til
støjdæmpende rørfikseringer ved
støjdæmpningskrav iht. DIN 4109
og VDI 4100.
Alsidige montagemuligheder i forbindelse med traverser og rammer
af MPC-systemskinner: stabil,
variabel og udvidelse efter behov.

Effektiv fiksering med fremragendereducering af støjen op til 30 dB(A).
Høj bæreevne i alle retninger.
Tidsbesparende montage vha. kun
ét tilslutningsgevind på hver side.
Justeringsmulighed vha. gevindstifter-/stænger.
Sikkerhed vha. understøttet
indvulkaniseret bæreanker.
Effektiv afbrydelse af støjbroer vha.
indvulkaniseret MÜPROLAN.
Silikonefri.

Lyddæmpende pumpeunderbygning
med MPC-systemskinner

Lyddæmpende loftsfastgørelse

Produktydelser
Middel støjreducering på
[dB(A)]
Maks. anbefalet belastning
træk/tryk FZ,D [N]
Maks. anbefalet belastning
tvær FQ [N]

Lyddæmpende vægfastgørelse

Lyddæmpning

30
1.500

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

M10

120442

1

stk.
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Tilslutningsgevind
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MÜPRO

lyddæmpning

PHONOLYT® Fod
Anvendelse
Effektivt lyddæmpningselement til
gulvopstilling.
Til strukturlyddæmpning, også
ved svære aggregater som f.eks.
varmekedler, whirlpools, motorer,
pumper, kølemaskiner, kompressorer.
Alsidige montagemuligheder i forbindelse med traverser og rammer
af MPC-systemskinner: stabil,
variabel og udvidelse efter behov.
Det ideelle konstruktionselement til
støjdæmpende afstandsmontering
ved støjdæmpningskrav iht. DIN
4109 og VDI 4100.

Fordele
Høj bæreevne, trykbelastbarhed op
til 20.000 N.
Skridsikker med gummibelægning.
Montagevenlig højdeindstilling vha.
gevindstykker eller sætskruer via
tilslutningsgevind M12.
Effektiv afbrydelse af støjbroer vha.
indvulkaniseret MÜPROLAN.
Silikonefri.

Produktydelser

Lyddæmpning

Middel støjreducering på [dB(A)]
Maks. anbefalet trykbelastning [N]

30
20.000

Tilslutningsgevind

Iskruningsdybde
[mm]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

M12

19

120430

1

stk.
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MÜPRO

lyddæmpning

Anti-Vibrationssokkel
Anvendelse
Ideel til strukturlyddæmpning for
varmekedler samt klima- og
ventilationsanlæg.
Uden gulvmontering eller montering
på apparatet – skubbes ganske
enkelt under.

Fordele
Dæmper overførslen af støj til
underlaget.
Lav opbygningshøjde.
Højelastisk gummi, absorberer op
til 95 % af egen- og påførte
svingninger.
Oliebestandig syntetisk kautsjuk.
Temperaturbestandig fra ‒50 °C til
+120 °C.
Bæreplade af aluminium.

Produktydelser

Lyddæmpning

Dimension kantlængde
[mm]

Maks. anbefalet belastning pr. sokkel
[N]

60
90
125
200

til 500
500‒1.000
1.000‒2.000
2.000‒3.000

Anlæg

Vinkel-anlæg

Varenr.

60
90
125
200
60
90
125
200

107117
107118
107115
107116
107113
107114
107111
107112

Pakkeindhold

4

Enhed

stk.

Dimensioner [mm]
A

B

C

D

60
90
125
200
60
90
125
200

45
70
98
165
45
70
98
165

14
20
25
37
14
20
25
37

21
30
40
58
21
30
40
58
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Side-anlæg

Dimension
kantlængde
[mm]
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MÜPRO

lyddæmpning

Lyddæmpningselement
Anvendelse
Alsidig anvendelse, f.eks. til fastgørelse af rørledninger, ventilationskanaler og aggregater.
Også til lydisolerende ophængning
af støjdæmpende lofter.
Egnet til lyddæmpende fastgørelse
på lofter, vægge eller gulve.

Fordele
Høj støjreducering med op til
26 dB(A).
Med selvslukkende gummiskive.
Revnesikker i tilfælde af brand pga.
stålhus.

Produktydelser
Maks. anbefalet belastning
(ved optimal støjreduktion)
[N]

Lyddæmpning

aksialt træk
aksialt tryk
radialt tryk

600
300
200

Tilslutningsgevind

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

M8

117722

50

stk.
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MÜPRO

lyddæmpning

DÄMMGULAST® Puffer
Anvendelse
Støjdæmpning af traverser og fællesbæringer af MPC-systemskinner.

Fordele
Effektiv støjdæmpning til mange
montagesituationer.
Udført med skærmkappe for at
undgå berøring mellem skrue og
det monterede emne.
Nem montage uden ekstra arbejde.
Middel støjniveauforbedring på
17 dB(A).
Kombineret med DÄMMGULAST®skiven er den ideel til montage af
MPC-systemskinner.

Produktydelser

Lyddæmpning

Maks. anbefalet belastning [N]

1.000

Dimension
[mm]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

M8/M10

43 x 25

107083

50

stk.

09/13

Til gevind
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MÜPRO

lyddæmpning

DÄMMGULAST® Skiver
Anvendelse
Støjdæmpning af traverser og fællesbæringer af MPC-systemskinner.
Anvendelig i forbindelse med
skruer, gevindstykker og gevindstænger fra MÜPRO til M10.
Velegnet til montage af installationsskinner sammen med
DÄMMGULAST®-pufferen.

Fordele
Højelastisk støjdæmpning til lette
trykbelastninger.
Udført med skærmkappe for at
undgå kantberøring.
Nem montage uden ekstra arbejde.
Støjreducering med op til 18 dB(A).

Produktydelser

Lyddæmpning

Til gevind
Skiver

M8

Skiver, flammebestandig
Underlagsskiver

M10
M8

M10

!

Størrelse D x L1
[mm]

Varenr.

24 x 8,5
28 x 8,5
34 x 10,5
24 x 8,5
24 x 8,5
28 x 8,5
34 x 10,5

107087
107089
107086
107088
127238
127229
127235

Pakkeindhold
100

Enhed
stk.

Dimensioner [mm]
D

L1

L2

24
28
34
24

8,5

11

10,5
8,5

14
11
‒

28
34

10,5

For at opnå korrekt lastfordeling, skal Dämmgulast®-skiver altid anvendes med underlagsskiver. Maks. anbefalet
belastning: 300 N.
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MÜPRO

lyddæmpning

DÄMMGULAST® Skinneprofil
Anvendelse
Ideel til støjdæmpning af traverser
for luftkanalophængning.
Til sikker lydteknisk støjdæmpning
af MPC-systemskinner.

Fordele
Problemfri montage, profilen skubbes ganske enkelt ind i skinnen
eller påsættes gevindstænger fra
MÜPRO.
Undgår støjbroer ved at forhindre,
at luftkanalen berører gevindstangen.
Profilen låser i skinnen og glider
derfor ikke af.
Forebygger resonans- og
vibrationsstøj i luftkanaler.
Lille bæreflade, stor absorptionsmasse.

Produktydelser
Udførelse
DÄMMGULAST®
Skinneprofil
rulle á 30 m
DÄMMGULAST®
Skinneprofil
50 mm profil

For MPC-systemskinner

Passende for

Varenr.

27/18 og 28/30

Skinnneprofiler med 13–16 mm
rillebredde, gevindstang M8
Skinnneprofiler med 15–18 mm
rillebredde, gevindstænger M8 og M10

107689

1

rulle

107690
107691

300

stk.

38/40, 39/52, 40/60,
40/80, 38/80 og
40/120

Pakkeindhold

Enhed

Til montage af klima- og ventilationsanlæg anvendes MPC-systemskinner som bærende traverser. For at
undgå direkte metallisk kontakt mellem travers og luftkanal samt, som følge deraf, en støjbro, anvendes
DÄMMGULAST®-skinneprofilen som mellemstykke.
DÄMMGULAST®-skinneprofilen er specielt udviklet til denne anvendelse og byder på en praktisk optimal løsning.
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Lyddæmpning
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MÜPRO

lyddæmpning

Støjdæmpningsophæng

el-forzinket

Anvendelse
Støjdæmpning af traverser og fællesbæringer af MPC-systemskinner.

Fordele
Støjdæmpning sammenbygget med
ophæng.
God støjdæmpning op til 17 dB(A)
på grund af det højelastiske
DÄMMGULAST®-fjederelement.
Alt efter type er der mulighed for
fastgørelse med gevindstang M8,
M10 eller hulbånd.
Typen til hulbånd kan også anvendes med laske til pendulophæng.
Det er muligt at efterregulere
gevindstangens højde.

Støjdæmpningsophæng M8

Støjdæmpningsophæng M10

til M8

til M10

til hulbånd

Støjdæmpningsophæng til hulbånd

Produktydelser

Lyddæmpning

Tilslutning til

Opbygningshøjde L
[mm]

Maks. anbefalet
belastning
[N]

Middel støjreducering på
[dB(A)]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

Gevindstænger M8
Gevindstænger M10
Hulbånd,
bolte maks. M8

40
110
55

230
1.000
230

16
17
16

117736
117733
117728

100

stk.
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lyddæmpning

Saniplast
Anvendelse
Optimal hjælp til alle former for
sanitære installationer.
Ideel til fastgørelse af sanitære
objekter af keramik på væg- og
gulvfliser.

Fordele
Forebygger knagen og skraben
mellem montageopbjekt og fliser.
Problemfri tilpasning for alle former
for keramik vha. tandprofilering.
Special kontaktklæber muliggør
aftagning flere gange.
Dobbelt nyttelængde vha. opdeling
af båndmidte.
Bestandig mod eddikesyrebaseret
silikone.
Nyttelængde
[m]

Tykkelse
[mm]

Bredde
[mm]

Varennr.

Pakkeindhold

Enhed

4,5

9

3

36

117338

1

rulle

Montagefladerne skal være tørre samt støv- og fedtfri. Saniplast påklæbes med lille afstand fra yderkanten.
Objektet monteres og fuger forsegles elastisk.

09/13

!

Rullelængde
[m]
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MÜPRO

lyddæmpning

Adskillende fugebånd
Anvendelse
Til afbrydelse af støjbroer mellem
væg og sanitære objekter.

Fordele
Kontaktklæber på den ene side.
Fugestrimmel, der kan bøjes, sikrer
mørtelfri tomme fuger.
Perforering af fugestrimlen letteregør adskillelse efter udført fliselægning.
Nem sprøjtning af fugen med
silikone.

Fjern beskyttelsesfolien.
Klæbestrimlen pålægges med den
brede side til kummen, og trykkes
fast.
Den smalle side bøjes om kummen
og fikseres.

Nu kan fliserne lægges til den pågældende skillefuge, under hensyntagen
til fugebredden.

Eftefølgende kan der nemt sprøjtes
silikone på den rene fuge.

Efter udført fliseslægning fjernes den
påliggende strimmel vha. et let træk.

Kummen tilpasses væggen.
Rullelængde
[m]

Tykkelse
[mm]

Bredde
[mm]

Varennr.

Pakkeindhold

Enhed

3,3

4

50

130217

1

rulle
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