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Ograniczanie hałasu – za pomocą rozwiązań izolacji akustycznej Bitmat LGK



3

CieńszyCieńszy niż standardowe produkty!

BITMAT 
LGK

• Wielowarstwowy system ochrony przed hałasem dla izolacji ścian, sufi-

tów, rurociągów kanalizacyjnych i wody deszczowej.

• Wydajna izolacja akustyczna i pochłaniająca dźwięki zwiększa ja-

kość funkcjonalna budynków oraz dobre samopoczucie ich użytkowników, 

zmniejszając zagrożenia dla zdrowia związane ze stresem spowodowane 

hałasem.

• Łatwy montaż – wysoka trwałość.

• Gładkie wodoodporne wykończenie, które możne być łatwo czyszczone, 

chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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LGK
B/S

DLACZEGO IZOLACJA AKUSTYCZNA 
JEST KONIECZNA?

Dwuwarstwowa mata wygłuszająca bez 

warstwy kleju. Grubość 5mm, wymiar  

arkusza 118 cm x 83 cm.

BITMAT LGK 10BBITMAT LGK 5B

BITMAT LGK 5S 

Dwuwarstwowa mata wygłuszająca bez 

warstwy kleju. Grubość 10mm, wymiar  

arkusza 118 cm x 83 cm

Dwuwarstwowa mata wygłuszająca z 

warstwą kleju. Grubość 10mm, wymiar  

arkusza 118 cm x 83 cm.

Dwuwarstwowa mata wygłuszająca z 

warstwą kleju. Grubość 5mm, wymiar  

arkusza 118 cm x 83 cm.

BITMAT LGK 10S



Hałas z urządzeń tech-
nicznych w budynku 
przeszkadza w koncentra-
cji i pogarsza samopoczucie 
oraz jakość życia; jest on głównym 
czynnikiem wpływającym na zdrowie 
mieszkańców i użytkowników budynku. 
Zarówno w budynkach mieszkalnych, 
hotelach, jak i biurach, skuteczna izolacja 
akustyczna poprawia jakość życia i zwięk-
sza wartość nieruchomości.

Wymagania minimalne dotyczące wygłuszania sys-
temów technicznych i mocowania armatury oraz 

urządzeń są określone w normie DIN 4109 „Izolacja 
akustyczna w budownictwie”. Według Niemieckiej 

Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, celem normy 
DIN 4109 jest zapewnienie ochrony osób w ob-

szarach budynków mieszkalnych i biu-
rowych przed „niedopuszczalnymi 

zakłóceniami” powodowanymi 
emisją dźwięków. Norma 

VDI 4100 ma również 
status normy obowią-
zującej w Niemczech. 

Norma VDI rozróż-
nia trzy poziomy 
tłumienia dźwię-

ków (SSt). W zależ-
ności od poziomu 

i rodzaju budyn-
ku, wewnętrzne 

systemy techniczne 
nie mogą genero-

wać hałasu powyżej 
35 dB (SSt I) lub 22 

dB (SSt III). Dopiero 
wtedy izolacja urządzeń 
technicznych i rurocią-

gów spełnia normy ochrony 
akustycznej.

W przypadku występowania hałasu, planista 
lub architekt, a także wykonawca instala-

cji wykonawca mogą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności. Remont izolacji może 

być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy, 
ponieważ czasami rurociągi i linie nie są do-

stępne po zakończeniu procesu budowlanego. 
Jeśli tak się stanie, deweloper lub właściciel 
budynku może wnieść roszczenie o bardzo 

wysokie odszkodowania. Dlatego w interesie 
architektów i instalatorów jest stosowanie 

szczegółowego planu izolacji akustycznej od 
samego początku projektu.

System Bitmat wnosi istotny wkład do wygłuszenia rurocią-
gów odprowadzających ścieki, brudną wodę i wodę deszczową 
oraz pomaga zapewnić zgodność z wymaganiami technicz-
nymi. System Bitmat LGK, stosowany na syntetycznych 
lub żeliwnych rurach, zapobiega przenoszeniu wibracji przez 
struktury, a także tłumi dźwięki przenoszone przez powietrze.

5

DLACZEGO IZOLACJA AKUSTYCZNA 
JEST KONIECZNA?

Hałasy z rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych 
są często postrzegane jako bardzo głośne i irytujące, 
gdy rurociągi przebiegają obok pomieszczeń, w któ-
rych wymagana jest ochrona przed hałasem, takich 
jak sypialnie lub salony. Ciągły hałas w miejscu pracy 
może również prowadzić do zmniejszonej wy-
dajności. Wśród przyczyn hałasu może 
być woda opadająca w pionowych 
odcinkach rur lub uderzająca 
o zakręty rurociągów (hałas 
przenoszony przez po-
wietrze). Jeśli rurociąg 
jest w bezpośrednim 
kontakcie fizycznym 
z innym obiektem, 
np. ze wsporni-
kiem mocującym 
rurociąg, drgania 
mogą przenoszo-
ne z powierzchni 
na powierzchnię i 
generować dźwięki 
przenoszone przez 
powietrze.
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INSTYTUT FIZYKI
BUDOWLANEJ FRAUNHOFERA W 
STUTTGARCIE

ZGODNIE Z NORMAMI
DIN 4109:2018-01 I DIN- EN 
14366:2005-2.

UDOKUMENTOWANE 
TESTY
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TEST WYNIK TESTU

Poziom hałasu  generowanego przez  r ur y 
ściekowe był symulowany za pomocą wody 
o stałym natężeniu przepływu wynoszącym 
0,5; 1,0; 2,0 i 4,0 litry/sek przez rurę o śred-
nicy DN 100.  Przepływ o natężeniu 2,0 l/s 
odpowiada średniej  prędkości  przepływu 
spłukiwanej toalety.

W tej symulacji zmierzono dwa rodzaje po-
ziomu hałasu. Jednym z nich był hałas słyszal-
ny bezpośrednio w przestrzeni instalacyjnej 
bez dodatkowych osłon (takich jak płyty gip-
sowo-kartonowe) (piwnica przód). Drugim 
rodzajem był hałas przenoszony przez struk-
tury, propagowane przez wsporniki
rurowe na ściany montażowe do pomiesz-
czenia za nimi (piwnica tył). Pomiar odnie-
sienia, pomagający w określeniu tłumienia 
hałasu przenoszonego przez struktury, prze-
prowadzono na systemie kanalizacyjnym z 
rur bez powłok, zamontowanych w otworze 
sufitowym zabezpieczonym zaprawą.

Wyniki  potwierdzają,  że przy przepływie wody o na-
tężeniu 2 l/s  w lekkim systemie kanalizacyjnym z rur 
plastikowych, powłoka Bitmat LGK osiąga redukcję  
s ięgającą 15 dB(A) w miejscu insta lac j i  nawet  do 18 
dB(A), w pomieszczeniu za ścianą instalacyjną.
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ZASTOSOWANIA

Rury deszczowe

Jednostki pompujące
do rurociągów
ciśnieniowych

Rury
kanalizacyjne
i ściekowe



BITMAT LGK

9

PROSTY MONTAŻPROSTY MONTAŻSKUTECZNA IZOLACJASKUTECZNA IZOLACJA
AKUSTYCZNA ZMNIEJSZAAKUSTYCZNA ZMNIEJSZA
UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASUUCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU

OGRANICZONA EMISJA DYMU OGRANICZONA EMISJA DYMU 
I NIEZAWODNEI NIEZAWODNE
ZAPOBIEGANIE KONDENSCAJIZAPOBIEGANIE KONDENSCAJI

WYSOKA TRWAŁOŚĆWYSOKA TRWAŁOŚĆ
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Wyniki potwierdzają, że przy przepływie Wyniki potwierdzają, że przy przepływie 

wody o natężeniu 2 l/s w lekkim systemie wody o natężeniu 2 l/s w lekkim systemie 

kanalizacyjnym z rur plastikowych. kanalizacyjnym z rur plastikowych. 

Bitmat LGKBitmat LGK osiąga redukcję sięgającą  osiąga redukcję sięgającą 

15 dB(A) w miejscu instalacji i nawet do 15 dB(A) w miejscu instalacji i nawet do 

18 dB(A), w pomieszczeniu za ścianą 18 dB(A), w pomieszczeniu za ścianą 

instalacyjną.instalacyjną.

Grubość wynosząca jedynie 5 do 10Grubość wynosząca jedynie 5 do 10

mm grubości sprawia, że to rozwiązanie mm grubości sprawia, że to rozwiązanie 

od Bitmat jest cieńsze niż inne systemy.od Bitmat jest cieńsze niż inne systemy.

Dzięki czemu nadaje się nawet do bardzo Dzięki czemu nadaje się nawet do bardzo 

ograniczonych przestrzeni. Na przykład ograniczonych przestrzeni. Na przykład 

gdy szyb jest wąski lub rurociąg znajduje gdy szyb jest wąski lub rurociąg znajduje 

się blisko ściany domu. Ten cienki i bar-się blisko ściany domu. Ten cienki i bar-

dzo elastyczny materiał można wciąż dzo elastyczny materiał można wciąż 

szybko i łatwo zainstalować wokół rur, szybko i łatwo zainstalować wokół rur, 

nawet podczas montażu w trakcie re-nawet podczas montażu w trakcie re-

montu.montu.

Dzięki swoim powłokom, system

Bitmat LGK jest bardziej odporny na 

warunki otoczenia oraz uszkodzenia i

harmonijnie integruje się z otoczeniem 

instalacyjnym w widocznych miejscach 

montażu. Bitmat LGK można również 

malować standardowymi farbami alki-

dowymi.

Dzięki swojej niezwykle wysokiej od-

porności na dyfuzję wody, wynoszącą 

100.000 μ, system Bitmat niezawodnie 

chroni konstrukcję przed kondensacją 

wody. Odporność tego produktu na ogień 

sięga klasy BL-s2, d0*, co pomaga 

w zapewnieniu bezpieczeństwa osób w 

przypadku pożaru.



Bitmat LGK B/S Bitmat LG

Opis

System wielowarstwowy składający  się 
z piankielastomerowej i grubej folii

System polimerowy 2mm.

Kolor Czarny / Anthracite Czarny 

Rodzaj produktu / 
Grubość

Mata / Mata samoprzylepna
2, 5, 10 mm

Klasa reakcji na 
ogień

E Bs1d2

Paroprzepuszczalność μ ≥100.000

Maks. osiągalna 
izolacja akustyczna

SSt III / SSt EB II *

Zastosowanie na
zewnątrz budynków

– •

Wymiary
Długość x szerokość: 1,18 x 0,83 m (≈ 

1,00 m²)
Długość x szerokość: 1,20 x 1 m ( 1,2 m²)

Opakowanie
2 (10 mm) lub 3 (5 mm) zwoje zwinięte w kartonie , 24 kartonów na palecie Większe 

opakowania dostępne na zamówienie.
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BITMAT LGK

Wielowarstwowy system ochrony przed 
hała-sem, oparty na materiale izolacyj-
nym połączonym z różnymi powłokami, 
który szczególnie nadaje się do rur odpro-
wadza-jących wodę deszczową i ścieki, 
montowanych wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Jego pianka elastomerowa 
o otwartej strukturze porów ma bardzo 
wysoką gęstość (>300 kg/m³) i pochłania 
dźwię-ki przenoszone przez konstruk-
cje i powietrze, nawet przy bardzo małej 
grubości izolacji wynoszącej 5 mm. Gdy 
fale dźwiękowe przenikają do wnętrza 
struktury komórkowej, są wielokrotnie 
odbijane, osłabiane i pochłaniane. Prze-
chodząc 

SYSTEM IZOLACYJNY 
ZAPEWNIAJĄCY EFEKTYWNĄ 
REDUKCJĘ HAŁASU

przez materiał, fale dźwiękowe są osłabiane (ich 

amplituda jest zmniejszana). Dotyczy to prawie 

wszystkich częstotliwo-ści. Materiał ten pozwala 

systemom ochrony akustycznej na absorbowanie 

dźwięków o różnej o częstotliwości i tłumie-nie 

zarówno dźwięków upadku, uderzeń lub przepły-

wającej wody. Powłoki jeszcze bardziej redukują 

hałas, odbijając dźwięk z powrotem do pianki 

elastomerowej, gdzie są dodatkowo osłabiane. To w 

dużej mierze zapobiega przenoszeniu hała-su przez 

konstrukcje i jego konwersji na hałas przenoszony 

przez powietrze.
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Materiał izolujący 
akustycznie o otwar-
tych porach,  hydro-
fobowy i elastyczny, 
na bazie kauczuku syn-
tetycznego o gęstości 
300kg/m3.

Lita guma na bazie po-
limerów, bez ołowiu, wy-
pełniona materiałami nie-
organicznymi o gęstości 
2000kg/m3.

Warstwa samoprzylepna z 
siatką techniczną.
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LGK  
DANE TECHNICZNE

Materiał bazowy

System wielowarstwowy składający sie 
z pianki elastomerowej, grubej folii i 
(opcjonalnie) powłoki aluminiowej

Składniki Gruba powłoka

Materiał izolujący akustycznie o otwar-
tych porach, hydrofobowy i elastyczny, na 
bazie kauczuku syntetycznego umożliwiają-
cy pochłanianie dźwięku o różnych często-
tliwościach.

Gruba folia na bazie polimerów, bez oło-
wiu,wypełniona materiałami 
nieorganicznymi.

Kolor
Materiał bazowy Czarny

Gruba powłoka Antracyt patrz wskazówka (1)

Górna granica temperatury +100 °C

Dolna granica temperatury -30 °C patrz wskazówka (2)

Paro-przepuszczalność Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≥ 100.000

Według
EN 13823
EN ISO 11925-2
patrz wskazówka (3) 

Klasa reakcji na ogień(n)◊

LGK B/S E

Według
EN 13823
EN ISO 11925-2
patrz wskazówka (3)

LG 2 mm Bs1d2 UNE-EN 13501
1:2007+A1:2010

Praktyczna reakcja na ogień Samo-gasnący patrz wskazówka (4)

Gęstość
Materiał bazowy >300 kg/m³ Według

ISO 845
ASTM D1622
patrz wskazówka (4)Gruba powłoka w przybliżeniu 2.000 kg/m³

Aspekty zdrowotne
Nie zawiera włókien:   
dla wysokich wymagań higienicznych Pro-
dukt wolny od substancji niebezpiecznych

Według (EG) Nr. 1907/2006

Przechowywanie

Materiał musi być montowany w ciągu dwóch 
lat od daty dostawy i właściwego przecho-
wywania. Materiał zachowuje samoprzylep-
ność w ciągu jednego roku.

Składowanie w suchych i 
czystych pomieszczeniach 
przy normalnej  wilgotności 
powietrza (50 % do 70 %)  i 
temperaturze w pomieszcze-
niu  
(0 °C do +35 °C)

Wskazówka (1) Możliwe są odchyłki koloru do 15% W przypadku stosowania w obszarach widocznych, LGK można pomalować dostępnymi ogólnie 
farbami alkidowymi.

Wskazówka (2) W przypadku temperatur poniżej –30 °C należy się skontaktować z naszym serwisem technicznym.

Wskazówka (3) Wewnętrzna kontrola produkcji, do poziomu BL-s2, d0, w zależności od zastosowania.

Wskazówka (4) Wewnętrzna kontrola produkcji

◊ Klasa materiałów budowlanych dotyczy podłoży metalowych albo sztywnych podłoży mineralnych.



13

LGK
DANE TECHNICZNE

Przenoszenie 
dźwięku 
Bitmat LGK

Pomiary na rurach typu „Rura z tworzyw HTEM” * 
Przepływ objętościowy: 2,0 l/s

Badanie według   
DIN 4109 lub 
VDI 4100,  
Ustawienie 
zgodne z normą  
DIN EN 14366

Grubość (mm)

Tłumienie dźwięków przeno-
szonych przez  powietrze 
w pomieszczeniu montażu  

„Podłoga w piwnicy – przód“

Tłumienie dźwięków przeno-
szonych przez  powietrze w 
pmieszczniu sąsiednim ** 
„Podłoga w piwnicy – tył“

Redukcja hałasu typu „A” (dB)

5 12 10

10 14 13

Tłumienie wstawione (dB)

 

30
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5
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-10
100 200 400 800 1.600 3.150 5.000

Przenoszenie 
dźwięku 
Bitmat LGK ALU

Pomiary na rurach typu „Rura z tworzyw HTEM” * 
Przepływ objętościowy: 2,0 l/s

Badanie według   
DIN 4109 lub 
VDI 4100,  
Ustawienie 
zgodne z normą  
DIN EN 14366

Grubość (mm)

Tłumienie dźwięków przeno-
szonych przez  powietrze w 

pomieszczeniu montażu  
„Podłoga w piwnicy – przód“

Tłumienie dźwięków przenoszo-
nych przez  powietrze w po-
mieszczeniu sąsiednim **  
„Podłoga w piwnicy – tył“

Redukcja hałasu typu „A” (dB)

5 12 10

10 14 13

Tłumienie wstawione (dB)
30
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-10
100 200 400 800 1.600 3.150 5.000

* Wyniki zostały uzyskane bez dodatkowych osłon, takich jak płyty gipsowo-kartonowe. Pomiar odniesienia, służący do określenia redukcji dźwięku przenoszonego przez 
powietrze w sąsiednim pomieszczeniu, przeprowadzono na instalacji kanalizacyjnej bez izolacji, który zabezpieczono zaprawą w otworze sufitowym.
** Redukcja transmisji dźwięków przenoszonych przez strukturę 
Aby poznać wyniki pomiarów na rurach typu „Geberit Silent-dB20” prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Materiał bazowy

System wielowarstwowy składający sie 
z pianki elastomerowej, grubej folii i 
(opcjonalnie) powłoki aluminiowej

Składniki Gruba powłoka

Materiał izolujący akustycznie o otwar-
tych porach, hydrofobowy i elastyczny, na 
bazie kauczuku syntetycznego umożliwiają-
cy pochłanianie dźwięku o różnych często-
tliwościach.

Gruba folia na bazie polimerów, bez oło-
wiu,wypełniona materiałami 
nieorganicznymi.

Kolor
Materiał bazowy Czarny

Gruba powłoka Antracyt patrz wskazówka (1)

Górna granica temperatury +100 °C

Dolna granica temperatury -30 °C patrz wskazówka (2)

Paro-przepuszczalność Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≥ 100.000

Według
EN 13823
EN ISO 11925-2
patrz wskazówka (3) 

Klasa reakcji na ogień(n)◊

LGK B/S E

Według
EN 13823
EN ISO 11925-2
patrz wskazówka (3)

LG 2 mm Bs1d2 UNE-EN 13501
1:2007+A1:2010

Praktyczna reakcja na ogień Samo-gasnący patrz wskazówka (4)

Gęstość
Materiał bazowy >300 kg/m³ Według

ISO 845
ASTM D1622
patrz wskazówka (4)Gruba powłoka w przybliżeniu 2.000 kg/m³

Aspekty zdrowotne
Nie zawiera włókien:   
dla wysokich wymagań higienicznych Pro-
dukt wolny od substancji niebezpiecznych

Według (EG) Nr. 1907/2006

Przechowywanie

Materiał musi być montowany w ciągu dwóch 
lat od daty dostawy i właściwego przecho-
wywania. Materiał zachowuje samoprzylep-
ność w ciągu jednego roku.

Składowanie w suchych i 
czystych pomieszczeniach 
przy normalnej  wilgotności 
powietrza (50 % do 70 %)  i 
temperaturze w pomieszcze-
niu  
(0 °C do +35 °C)

Wskazówka (1) Możliwe są odchyłki koloru do 15% W przypadku stosowania w obszarach widocznych, LGK można pomalować dostępnymi ogólnie 
farbami alkidowymi.

Wskazówka (2) W przypadku temperatur poniżej –30 °C należy się skontaktować z naszym serwisem technicznym.

Wskazówka (3) Wewnętrzna kontrola produkcji, do poziomu BL-s2, d0, w zależności od zastosowania.

Wskazówka (4) Wewnętrzna kontrola produkcji

◊ Klasa materiałów budowlanych dotyczy podłoży metalowych albo sztywnych podłoży mineralnych.



Kolor: Czarny / Antracyt

Grubość mm
Mata · płyta 

1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Nazwa Kod EAN szt./ karton m²/ karton

5 Bitmat LGK 5B 5903772536157 3 ≈3

10 Bitmat LGK 10B 5903772536140 2 ≈2

Kolor: Czarny / Antracyt

Grubość mm
Mata · płyta 

1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Nazwa Kod EAN szt./ karton m²/ karton

5 Bitmat LGK 5S 5903772536164 3 ≈3

10 Bitmat LGK 10S 5903772536133 2 ≈2

Kolor: Czarny 

Grubość mm
Mata · rolka 

1m2

Nazwa Kod EAN 1 szt. m²/ rolka

2 Bitmat LG 5903772538038 1 m2 5

14

BITMAT LG/LGK
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