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Isolgomma powstała w 1972 roku i od tego czasu opra-
cowuje produkty i rozwiązania do izolacji akustycznej, 
w celu poprawy jakości życia, osiągając pozycję lidera 
w izolacji akustycznej w budownictwie mieszkanio-
wym i usługowym, we Włoszech i za granicą.
Isolgomma inwestuje w rozwój innowacyjnych rozwią-
zań, wyróżniając się zawsze wykorzystaniem surowców 
odnawialnych i z recyklingu, wybranych w dokładnych 
procesach, co pozwala na ochronę środowiska natural-
nego i poprawę jakości życia.
Wśród celów strategicznych firmy jest stałe zaan-
gażowanie w podnoszenie komfortu akustycznego 
struktur-lokali mieszkalnych z uwzględnieniem ochro-
ny środowiska, oferując unikalne na rynku rozwiązania 
pod względem wydajności i wpływu na środowisko.

Ostatnio Isolgomma dla każdej linii produktów 
zapewnia stopień udziałów w punktach LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
- jako członek zwyczajny GBC Włochy, które wspie-
rają system certyfikacji LEED® - parametry które 
określają dokładne kryteria w zakresie projektowa-
nia i budowy budynków zdrowych, energooszczęd-
nych i o małym wpływie na środowisko.

Since its creation in 1972, Isolgomma develops acoustic 
insulation products and solutions aimed at improving 
our quality of life, while maintaining a leading position 
in acoustic insulation production for the residential and 
commercial construction sector, in Italy and abroad.
Isolgomma invests heavily in the development of highly 
innovative solutions, distinguishing itself by its use of 
regenerated and recycled raw materials selected through 
very accurate processes, thereby preserving the natural 
environment and our quality of life.
Among the company’s strategic objectives is the constant 
effort to increase the acoustic comfort of users and clients, 
as well as residential buildings.

Recently Isolgomma provides a detailed LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
rating since it is member of GBC Italia organiza-
tion which promote the LEED® certification - LEED® 
provides building owners and operators a concise 
framework for identifying and implementing practi-
cal and measurable green building design, construc-
tion, operations and maintenance solutions.
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Firma dzięki szerokiej i kompletnej gamie produktów, 

które gwarantują jedyne w sektorze właściwości, za-

pewnia ogromną ilość rozwiązań w izolacji akustycz-

nej stropów.

Produkty z serii ”Roll”, ” Grei”, ” Upgrei” i ” Syl”, które wy-

korzystują właściwości gumy SBR i EPDM, zaawanso-

wane procesy produkcyjne i technologię firmy, są w 

stanie rozwiązać każdą potrzebę izolacji akustycznej 

od dźwięków uderzeniowych stropów we wszystkich 

typach podłóg z wylewką pływającą.

Teraz Isolgomma oferuje również nowy pakiet produk-

tów dedykowany poprawie izolacji akustycznej już ist-

niejących struktur-lokali mieszkalnych.

Z nowymi liniami ”Sylcer” i ”Sylwood” są oferowane 

skuteczne i praktyczne rozwiązania dla wszystkich ty-

pów modernizowanych podłóg z płytek ceramicznych i 

kamienia, oraz drewna i laminatów drewnianych.

Thanks to a wide and complete range of products that 

guarantee unique performance in the sector, the company 

offers a great variety of solutions for the acoustic 

insulation of floors.

The “Roll”, ”Grei”, “Upgrei” and “Syl” product lines take ad-

vantage of the excellent SBR and EPDM rubber proper-

ties, cutting-edge production processes and company 

know-how, and resolve all impact noise insulation needs 

for all types of floors with floating screed.

Isolgomma has also developed a new package of products 

created to solve the needs of acoustic recovery in already 

existing buildings with its “Sylcer” and “Sylwood” product 

lines for restoration use under ceramic and wood 

floors.

Izolacja stropów
Floor insulation

Izolacja
stropów
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Insulation
of floors

Izolacja
stropów
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Linia Roll Roll Line
Izolacja akustyczna
podłóg pływających

Sound insulation
for floating floors

Opis produktu 
Product description

R 6 TB

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Podkład - Backing

TB = materiał zapobiegający rwaniu się
  anti-stretch 

PTB = materiał zapobiegający rwaniu się
  wodoodporny
  anti-stretch & waterproof

Podłoga
Floor finishing

Wylewka pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete base

Roll
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•	 Wysoka	izolacja	przy	małych	grubościach
•	 Szybkość,	łatwość	i	precyzja	montażu
•	 Trwałość	materiału	przy	wylewkach	i	innych	pracach	budowlanych
•	 Wodoodporność

	 •	 High	acoustic	insulation	performance	in	reduced	thickness
	 •	 Quick,	simple	and	precise	laying	of	the	product
	 •	 Resistant	to	the	various	construction	site	operations	and	laying	of	screeds
	 •	 Resistant	to	humidity
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linia RTA z korkiem
RTA line with cork

Opis  Description Norma
Standard R4 R6 R8 R10 RTA6 RTA8 RTA10

Grubość nominalna
Nominal thickness mm - 4 6 8 10 6 8 10

Gęstość (Bez podkładu)
Density (net from backing) Kg/m3 - ~400 ~335 ~295 ~265 ~230 ~230 ~210

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 29 21 19 18 30 25 21

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*) dB - 24 25 26 27 -

(*) Wartość obliczona według EN 12354.
 Calculated value according to EN 12354.

Opis produktu
Linia Roll jest asortymentem produktów przeznaczo-
nym do izolacji akustycznej podłóg, obecnym od po-
nad 30 lat w budownictwie.Linia ta jest jedną z najbar-
dziej sprawdzonych i niezawodnych na rynku i stanowi 
efekt wieloletniego doświadczenia Isolgomma w ba-
daniu i rozwoju materiałów i innowacyjnych procesów 
produkcyjnych. Zastosowanie specjalnej gumy z recy-
klingu SBR daje produktowi dobrą wytrzymałość i ela-
styczność, dzięki czemu jest doskonałym materiałem 
do izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych 
stropów we wszystkich typach stropów. Produkty linii 
Roll mają wysokie właściwości izolacyjne, połączone 
z łatwością montażu. Wytrzymała i elastyczna mata, 
dopasowuje się idealnie do powierzchni stropu i dzięki 
samoprzylepnemu brzegowi pozwala na bardzo ła-
twy, precyzyjny i szybki montaż.

Linia Roll zalicza się do rodziny materiałów z gumy, 
wykonanych w ekologicznej technologii i procesach 
produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie ma-
teriałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia  osiągnięcie  punktów LEED® w 
obszarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Roll przeznaczona jest do izolacji akustycznej 
podłóg w następujących zastosowaniach:

• Stropów przy podłogach pływających
• Wylewek o dużej grubości 
• Systemów technologicznych

Product description
The Roll line consists of a range of products for the acoustic 
insulation of floors that have been present in the construc-
tion sector for more than thirty years. This product line is 
among the most reliable and tested in the market and is 
representative of Isolgomma’s long-term experience in the 
research and development of innovative materials and 
production processes. The use of a special recycled rubber 
called SBR gives the products great resistance capacity and 
elasticity, making it excellent for impact sound insulation 
of any type of floors. The products in the “Roll” line have a 
high-acoustic performance capacity and are easy to lay. 
The resistant and flexible mat adapts perfectly to the sur-
face base and, thanks to its self-adhesive border seam, it 
is extremely easy and quick to lay with precision.

The Roll line is part of our family of rubber products, cre-
ated with eco-compatible technologies and production 
processes that allow for more than 92% of recycled and/
or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fieldss
Roll Line is designed for insulation in the following
applications:

• Floors with floating screed
• High thicknesses screeds
• Industrial plants bases

Brzeg łączenia
Listwa klejąca
Jointing flap

Izolacja stropów
Insulation of floors
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•	 Wysoka	izolacja	przy	małych	grubościach
•	 Łatwość,	szybkość	i	precyzja	montażu
•	 Trwałość	materiału	przy	wylewkach	i	innych	pracach	budowlanych
•	 Wodoodporność

	 •	High	sound	insulation	performance	in	reduced	thickness
	 •	Quick,	simple	and	precise	laying	of	the	product
	 •	Resistant	to	the	various	construction	site	operations	and	laying	of	screeds
	 •	Resistant	to		humidity

Linia Grei Grei Line
Izolacja akustyczna
podłóg pływających

Sound insulation
for floating floors

Opis produktu 
Product description

G 5 PTB

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Podkład - Backing

Nic  = materiał zapobiegający rwaniu się 
Empty = anti-stretch

PTB = materiał zapobiegający
  rwaniu się wodoodporny
  anti-stretch & waterproof

Podłoga
Floor finishing

Wylewka pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete Base

Grei
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Opis produktu
Linia Grei jest gamą produktów do izolacji akustycznej 
podłóg, stworzona do zastosowania przy konstrukcji 
stropów wysokiej jakości.Użycie specjalnej gumy EPDM 
oraz szczególny, opatentowany proces produkcji daje tej 
linii produktów wysokie właściwości mechaniczne i aku-
styczne, dzięki czemu jest doskonałym materiałem do 
izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych stro-
pów we wszystkich typach stropów.Wytrzymała i ela-
styczna mata, dopasowuje się idealnie do powierzchni 
stropu i dzięki samoprzylepnemu brzegowi pozwala 
na bardzo łatwy, precyzyjny i szybki montaż.

Linia Grei zalicza się do rodziny materiałów z gumy, 
wykonanych w ekologicznej technologii i procesach 
produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie ma-
teriałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia  osiągnięcie  punktów LEED® w 
obszarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Grei przeznaczona jest do izolacji akustycznej 
podłóg w następujących aplikacjach:

• Stropów przy podłogach pływających
• Wylewek o dużej grubości
• Systemów technologicznych

Product description
The Grei line consists of a range of products for the sound 
insulation of floors. It was developed to be used in the 
construction of and has a high quality performance ca-
pacity. Use of the special EPDM rubber and a particular 
patented design give this line of products important me-
chanical and acoustic characteristics, which are ideal for 
impact noise insulation for all kinds of floors. The resistant 
and flexible mat adapts perfectly to the surface base and, 
thanks to its self-adhesive border seam, it is extremely 
easy and quick to lay with precision.

The Grei line is part of our family of rubber products, cre-
ated with eco-compatible technologies and production 
processes that allow for more than 92% of recycled and/
or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fieldss
Grei Line is perfect for insulation in the following
applications:

• Floors with floating screeds
• High thickness screeds
• Industrial plants bases

Izolacja stropów
Insulation of floors

Opis  Description Norma  Standard G5 G8

Grubość nominalna
Nominal thickness mm - 5 8

Gęstość (Bez podkładu)
Density (net from backing) Kg/m3 - ~420 ~300

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 15 12

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*) dB - 29 30
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Brzeg łączenia
Listwa klejąca
Jointing flap
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(*) Wartość obliczona według EN 12354.
 Calculated value according to EN 12354.



Linia Upgrei Upgrei Line
Isolacja akustyczna i termiczna
podłóg pływających

Sound and thermal insulation
for floating floors

Opis produktu 
Product description

UG 5 PTB

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Podkład - Backing

Nic = materiał zapobiegający
  rwaniu się
Empty = anti-stretch

PTB = materiał zapobiegający
  rwaniu się wodoodporny
  anti-stretch & waterproof

Podłoga
Floor finishing

Wylewka pływająca
Floating screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete Base

Upgrei
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•	 Wysoki	poziom	izolacji	akustycznej	i	termicznej
•	 Duża	łatwość	montażu
•	 Dobra	bariera	dla	wilgoci	z	podłożem	nierwącym	się	i	wodoodpornym
•	 Produkt	przyjazny	środowisku

	 	 •	Very	high	acoustic	and	thermal	performance
	 	 •	Extremely	easy	to	lay
	 	 •	Optimum	barrier	to	vapour	with	waterproof	anti-tear	support		 	 	
	 •	Eco-compatible

nowość!



Product description
The Upgrei line consists of a range of innovative products 
for sound and thermal insulation of floors. Developed 
with cutting-edge technology, they are high-performing 
products used in the construction of very thick floors. 
The products, which capitalize on Grei’s tested technolo-
gy, are made with special EPDM rubber granules and a 
layer of polyester fibre.
The combination of these two materials results in a pro-
duct that has very high acoustic, thermal and mechanical 
performance capacity.  The Upgrei line is ideal for impact 
noise and thermal insulation of any type of floors, espe-
cially where there is a need for high acoustic performan-
ce. It also provides a barrier to vapour when the waterpro-
of anti-tear support is used on the products. The resistant 
and flexible mat adapts perfectly to the surface base and, 
thanks to its self-adhesive border seam, it is extremely 
easy and quick to lay with precision.

The Upgrei line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and produc-
tion processes that allow for more than 92% of recycled 
and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fieldss

• Sound and  thermal insulation of floors with floa-
ting screeds

• Acoustic and thermal insulation of high thickness 
screeds

• Buildings where high acoustic performance is re-
quired

Opis   Descripción Norma  Standard UG

Grubość nominalna Nominal thickness mm - 7,5

Ciężar właściwy Superficial mass Kg/m2 - 2,60

Sztywność dynamiczna Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 9

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*) dB - 32

11

(*) Wartość obliczona według EN 12354.
 Valor calculado según EN 12354.

Izolacja stropów
Insulation of floors
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Brzeg łączenia
Listwa klejąca
Jointing flap

Opis produktu
Upgrei jest innowacyjną gamą produktów do izolacji 
akustycznej i termicznej podłóg, opracowaną w inno-
wacyjnych technologiach, o wysokich właściwościach 
izolacyjnych do zastosowania w konstrukcji stropów 
o dużej grubości. Produkt wykonany jest ze specjalne-
go granulatu z gumy EPDM, który wykorzystuje spraw-
dzoną technologię Grei,w połączeniu z warstwą włókien 
poliestrowych pokrytych żywicami.
Połączenie tych dwóch materiałów daje produktowi wy-
sokie właściwości akustyczne,termiczne i mechaniczne.
Linia Upgrei jest idealna do izolacji akustycznej od dźwię-
ków uderzeniowych stropów i termicznej każdego typu 
stropu, szczególnie tam gdzie są potrzebne wysokie wy-
magania akustyczne.
Wytrzymała i elastyczna mata, dopasowuje się idealnie do 
powierzchni stropu i dzięki samoprzylepnemu brzegowi 
pozwala na bardzo łatwy, precyzyjny i szybki montaż.

Linia Upgrei zalicza się do rodziny materiałów z gumy, 
wykonanych w ekologicznej technologii i procesach 
produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie mate-
riałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania

•	 Izolacja	 akustyczna	 i	 termiczna	podłóg	pływa-
jących

•	 Izolacja	akustyczna	i	termiczna	wylewek	o	dużych	
grubościach

•	 Zastosowanie	na	podłogach	gdzie	potrzebna	jest	
wysoka	izolacyjność	akustyczna



Linia Syl Syl Line
Izolacja akustyczna
podłóg

Sound insulation
for floating floors

Opis produktu 
Product description

S 6 AD

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Nic = 720 Kg/m3

Empty = 720 Kg/m3

AD = 750 Kg/m3

Podłoga
Wooden floor

Wylewka pływająca
Concrete screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete base

Syl
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•	 O	dużej	gęstości	do	specjalnych	zastosowań
•	 Wysoka	izolacyjność	akustyczna	przy	ograniczonych	grubościach
•	 Wysoka	stabilność	i	trwałość	w	czasie,		także	przy	obecności	wody	

	 	 •	High	density	for	special	applications
	 	 •	Good	acoustic	insulation	in	reduced	thickness	
	 	 •	Long-lasting	also	in	presence	of	water



Opis produktu
Linia Syl to gama produktów z gumy o wysokiej gę-
stości do izolacji akustycznej podłóg, idealna do bez-
pośredniego zastosowania pod podłogi pływające 
takie jak wykładziny, podłogi syntetyczne, lub wy-
lewki pływające.
Maksymalna elastyczność i wysoka gęstość tych pro-
duktów pozwalają na wykorzystanie ich pod wylewki 
pływające i w przemyśle, gdzie materiały do izolacji 
akustycznej linii Syl mogą być wykorzystane jako ma-
teriały tłumiące drgania.

Linia Syl zalicza się do rodziny materiałów z gumy, wy-
konanych w ekologicznej technologii i procesach pro-
dukcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie mate-
riałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Syl przeznaczona jest w następujących zastoso-
waniach:

•	 Pod	wylewki	pływające
•	 Jako	materiał	tłumiący	drgania
•	 Jako	ochrona	membran	hydroizolacyjnych
•	 Bezpośrednio	pod	parkiet,wykładzinę	i	podłogi	

syntetyczne

Product description
The Syl line consists of a range of high-density products 
for acoustic insulation of floors. It is ideal for use under 
floating floors like moquettes and synthetic floors, or 
under floating screeds.
Its extreme elasticity and high density also makes 
it possible to use this product under industrial floating 
screeds, where the Syl line acoustic insulators can be used 
as antivibrators.

The Syl line is part of our family of rubber products, cre-
ated with eco-compatible technologies and production 
processes that allow for more than 92% of recycled and/
or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fieldss
Syl Line is designed for insulation in the following
applications:

• Under carpet and synthetic floors
• Under floating screeds
• Antivibrating
• Protection of water-proof membranes

13

Opis  Description Norma
Standard S3 S4 S5 S6 S8 S10 S6AD S8AD S10AD

Grubość nominalna
Nominal thickness mm - 3 4 5 6 8 10 6 8 10

Długość rolki
Roll lenght m - 20 10 10 10 8 6 7,5

Szerokość rolki
Roll width m - 1,25 1,0

Gęstość (Bez podkładu)
Density (net from backing) Kg/m3 - ~720 ~750

Sztywność dynamiczna
Dynamic stiffness MN/m3 UNI EN 29052-1 77 70 63 62 49 47 96 95 94

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (ΔLw) (*)
Impact sound reduction improvement (ΔLw) (*) dB - 15 15 16 16 17 18 13 14 15

(*) Wartość obliczona według EN 12354.
 Calculated value according to EN 12354.

Izolacja stropów
Insulation of floors
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Wylewka
Concrete screed

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete base

Podłoga ceramiczna
Ceramic floor tiles

Linia Sylcer Sylcer Line
Izolacja akustyczna podłóg pod płytkami
ceramicznymi i kamiennymi

Sound insulation beneath Ceramic
or Stone floor Tiles

Opis produktu 
Product description

SC 3

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Sylcer
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Profyle flat 51

Ultrabond ECO V4SP2

Elastorapid3

Ultracolor Plus4

nowość!

•	Izolacja	akustyczna	przy	małych	grubościach
•	Zastosowanie	bezpośrednio	pod	płytki	ceramiczne	lub	kamienne	
•	Zastosowanie	bezpośrednio	na	stare	podłogi
•	Łatwość	montażu
•	Produkt	”przyjazny	środowisku”

	 	 •	Minimal	thickness		
	 	 •	Direct	application	under	ceramic	or	stone	tiling	
	 	 •	Direct	application	over	existing	floorings	
	 	 •	Easy	laying
	 	 •	Eco-compatible

Zestaw	
montażowy Sylcer

Sylcer Kit

1

2

3

4



Opis produktu
Linia Sylcer jest gamą innowacyjnych produktów o 
wysokiej wydajności idealną do poprawy izolacji 
akustycznej istniejących struktur, w czasie remontu 
podłóg z płytek ceramicznych.
Sylcer jest matą z regenerowanej gumy o wysokiej 
gęstości składającej się z gumy SBR i EPDM o małej 
grubości, która powoduje redukcję przenoszenia hała-
su uderzeniowego zgodnie z wymogami.Mata ta jest 
układana bezpośrednio na podłodze istniejącej, bez 
konieczności jej usuwania, montowane są na niej bez-
pośrednio płytki ceramiczne lub kamienne.

Linia Sylcer zalicza się do rodziny materiałów z gumy, 
wykonanych w ekologicznej technologii i procesach 
produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie ma-
teriałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Sylcer jest idealnym rozwiązaniem dla izolacji 
akustycznej w następujących zastosowaniach:

•	 Remont	podłogi	z	płytek	ceramicznych	i	
kamienia naturalnego

•	 Korekta	akustyczna	istniejących	podłóg	według	
nowych wymogów 

•	 Może	być	stosowany	na	ogrzewanie	podłogowe

Product description
The Sylcer line is an innovative, high performance range 
of products ideal for acoustically upgrading existing 
buildings during renovation work on ceramic tiled 
floors. Sylcer is a high density, low thickness recycled 
rubber mat made of SBR and EPDM rubber, that 
dampens and absorbs noise transmission from footfalls  
and to meet Building Control standards. 
It is laid directly onto existing floors without removing 
existing tiles, or onto existing concrete screeds ready to 
receive the new ceramic or stone finish tiles directly onto 
the acoustic insulation.

The Sylcer line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and produc-
tion processes that allow for more than 92% of recycled 
and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
The Sylcer line is ideal for sound insulation in the following 
applications:

• Ceramic or natural stone Floor resurfacing
• Acoustic covering of existing floors to match local 

regulations
• Suitable for use with underfloor heating

Opis   Description Norma  Standard SC 

Grubość Thickness mm - 3

Gęstość  Density Kg/m3 - 820

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (∆Lw)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) dB ISO 140-8 17 (*)
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(*) Strop żelbetowy 14 cm, wylewka piaskowo-cementowa 5cm, Sylcer przyklejony do wylewki, płytki przyklejone do Sylcer.
 Concrete floor, levelled screed 5 cm, Sylcer glued to the screed, tile finishing 1 cm glued to the Sylcer

Izolacja stropów
Insulation of floors
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Linia Sylwood Sylwood Line
Izolacja akustyczna pod 
podłogami drewnianymi

Sound insulation under wood floors

Opis produktu 
Product description

SW 3

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Podłoga
wooden floor

Wylewka wyrównująca
Levelling screed

Strop
Concrete base

Sylwood

16

•	 Izolacja	akustyczna	o	małej	grubości	do		podłóg	drewnianych
•	 Nadaje	się	do	stosowania	na	podłogach	istniejących
•		Łatwość	montażu
•		Produkt	”przyjazny	środowisku”

	 	 •	Minimal	thickness	for	wooden	floors
	 	 •	Suitable	for	application	onto	existing	floors	
	 	 •	Easy	to	install
	 	 •	Eco-compatible

Wylewka
Concrete screed

nowość!



Opis produktu
Linia Sylwood jest gamą innowacyjnych produktów 
o wysokiej wydajności idealną do poprawy izolacji 
akustycznej istniejących lokali, w ramach remontu,dla 
wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.
Sylwood jest matą z regenerowanej gumy o wysokiej 
gęstości z granulatem korkowym o małej grubości, 
która powoduje redukcję przenoszenia dźwięków ude-
rzeniowych stropów zgodnie z wymogami.
Produkt został zaprojektowany specjalnie z myślą o re-
moncie i poprawie izolacji akustycznej istniejących 
podłóg gdzie jako wykończenie przewidziana jest 
klasyczna podłoga drewniana lub parkiet.
Sylwood może być zastosowany bezpośrednio pod 
podłogę drewnianą.

Linia Sylwood zalicza się do rodziny materiałów z gumy, 
wykonanych w ekologicznej technologii i procesach 
produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie ma-
teriałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Sylwood jest idealnym rozwiązaniem dla izolacji 
akustycznej w  następujących przypadkach:

•		 Remont	podłogi	z	drewna	lub	pokrytej	parkietem	
•		Korekta	 akustyczna	 istniejących	 podłóg	według	

nowych wymogów 
•		Może	być	stosowany	na	ogrzewanie	podłogowe

Product description
The Sylwood line is a range of innovative, high performan-
ce products specifically designed to acoustically upgrade 
existing buildings. 
Sylwood is a low thickness, regenerated high-density rub-
ber mat with cork granules that dampens footfall noise 
transmission that will comply with local Building Control 
standards. 
The product has been specifically developed to meet any 
soundproofing requirements in restructuring and up-
grading of existing flooring involving the normal or 
ready to use wood floor finish. 
Sylwood can be easily applied directly under wooden floor 
boards.

The Sylwood line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and produc-
tion processes that allow for more than 92% of recycled 
and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
The Sylwood line is ideal for sound insulation in the 
following applications:

• Renovation with traditional an any type of wooden 
flooring

•  Acoustic recovering of existing floors to meet local 
regulations

• Suitable for use with underfloor heating

17

Opis   Description Norma  Standard SW3 SW5

Grubość Thickness mm - 3 5

Gęstość  Density Kg/m3 - 700

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (∆Lw)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) dB ISO 140-8 20 (*)

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (∆Lw)
Impact sound reduction improvement (∆Lw) dB ISO 140-8 17 (**)

(*) Strop żelbetowy 14 cm, wylewka piaskowo-cementowa 5cm, Sylwood położony na wylewce, parkiet 1,5cm położony na Sylwood
 Concrete floor 14 cm, levelled screed 5 cm, Sylwood  dry-laid, dry wood flooring 1,5 cm

(**) Strop żelbetowy 14 cm, wylewka piaskowo-cementowa 5cm, Sylwood przyklejony do wylewki, parkiet 1,5cm przyklejony do Sylwood
 Concrete floor 14 cm, levelled screed 5 cm, Sylwood glued to the screed, wood flooring 1,5 cm glued to Sylwood

Izolacja stropów
Insulation of floors

Iz
ol

ac
ja

 s
tr

op
ów

   
   

In
su

la
tio

n 
of

 fl
oo

rs
Re

m
on

t  
    

Re
no

va
tio

n

nowość!



Ciągłe badania w zakresie wykorzystania innowacyj-

nych produktów i rozwiązań, zaprowadziło Isolgomma 

do stworzenia szerokiej gamy produktów do izolacji 

termo-akustycznej ścian.

Produkty do ścian Isolgomma, są wykonane z surow-

ców z recyklingu i/lub regeneracji i są idealnym rozwią-

zaniem połączenia właściwości termicznych i akustycz-

nych, respektując środowisko naturalne.

Stara linia ”Mustwall” jest uzupełniona nowymi linia-

mi materiałów łączonych ”Biwall”, ”Trywall”, które łączą 

wspaniałe właściwości elastyczne i dźwiękochłonne 

gumy z właściwościami chłonnymi i termicznymi waty 

poliestrowej.

Nowa linia ”Rewall” uzupełnia ofertę w zakresie reno-

wacji i/lub poprawy izolacji akustycznej istniejących 

ścian.

Continuous research on innovative product use and 

solutions has led Isolgomma to create a vast range of 

products for thermal acoustic wall insulation.

The use of recycled or regenerated raw materials make 

Isolgomma’s wall products the ideal solution to reconcile 

acoustic thermal performance with a respect for the 

environment.

Today, the historic “Mustwall” product line accompanies 

the new “Biwall” and “Trywall” lines which combine the 

excellent elastic and absorption capabilities of rubber 

with the thermal properties of polyester fibre.

Finally, the newest “Rewall” line is aimed at acoustic 

restoration and/or recovery efforts for existing walls.

Izolacja akustyczna ścian
Wall insulation

Izolacja
akustyczna

ścian

18



Wall
insulation

Izolacja
akustyczna

ścian
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Linia
Mustwall M i M AD

Mustwall M
and M AD Line

Izolacja akustyczna
ścian

Sound insulation
for walls

20

•		Wysoka	izolacja	akustyczna	przy	
niewielkiej grubości 

•		Wytrzymałość	materiałów
•		Łatwa	instalacja
•		Wysoka	odporność	na	wilgoć	i	

kondensacje

•		High	acoustic	insulation	in	reduced	
thickness

•		Durable	material
•		Easy	to	install
•		High	resistance	to	humidity	and	
condensation

Tynk lekki
Raw plaster

Tynk
Plaster

Cegła
Brick wall

Tynk
Plaster

Mustwall

Opis produktu 
Product description

M 20

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm



Opis produktu
Produkty Mustwall są zaprojektowania do osiągania wy-
sokiego poziomu izolacji akustycznej ścian. Linia Mu-
stwall M jest rodziną paneli wykonanych z gumy SBR o 
wysokiej gęstości,idealną do zastosowania w dylatacjach.
Linia Mustwall M AD jest rodziną paneli zrealizowaną z 
granulatu i włókien gumy SBR o wysokiej elastyczności 
idealną do zastosowania jako okładzina ścian.

Linia Mustwall zalicza się do rodziny materiałów z 
gumy, wykonanych w ekologicznej technologii i proce-
sach produkcyjnych, które pozwalają na wykorzystanie 
materiałów z recyklingu i/lub z odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia produktów Mustwall jest idealna do izolacji aku-
stycznej ścian , takich jak:

•	W	dylatacjach	ścian	ceglanych
•	ścian z płyt kartonowo-gipsowych

Product description
The Mustwall products are designed for high noise insu-
lation performance of walls. Mustwall line M is a range 
of panels created in high-density SBR rubber granules for 
wall cavities applications. Mustwall line M AD a range of 
panels created in high-density SBR rubber granules and 
fibers with high elastic properties, ideal for lining walls or 
plasterboards applications. 

The Mustwall line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and produc-
tion processes that allow for more than 92% of recycled 
and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
Mustwall products Line are suggested for use in sound in-
sulating the following applications:

• Acoustic insulation of cavity walls
• Acoustic insulation of plasterboard walls

Mustwall M
and M AD Line
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(*) Wartość obliczona zgodnie z EN 12354 dla ściany z cegły  8 +8 cm  z tynkiem obustronnym.
 Calculated value according to EN 12354 on 8+8 cm hallow block wall with plasters.
(**) Na życzenie są dostępne panele o wymiarach 60x120 cm
 On demand are available panels dimensions of cm 60 x 120

Izolacja akustyczna ścian
Wall insulation

linia M AD
M AD line

Opis  Description M 10 M 20 M 10 AD M 15 AD M 20 AD M 30 AD M 40 AD

Grubość nominalna
Nominal thickness mm 10 20 10 15 20 30 40

Długość panela
Panel lenght m 1,0 1,0

Szerokość panela
Panel width m 1,2 1,0

Gęstość (Bez podkładu)
Density (net from backing) Kg/m3 ~800 ~800

Wskaźnik redukcji dźwięku (Rw) (*)
Airborne sound insulation (Rw) (*) dB 53 55 54 55 56 56,5 57

Opis produktu 
Product description

M 20 AD

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

AD = wersja z włóknami gumowym
  rubber fiber compound



Linia Biwall Biwall Line
Izolacja akustyczna
i termiczna ścian

Acoustic and thermal
wall insulation

  
Product description

B 40

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

Cegła
Brick wall

Tynk lekki
Raw plaster

Tynk
Plaster

Biwall
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•	Wysoki	poziom	izolacji	akustycznej
•	Wysoki	poziom	izolacji	termicznej
•	Wysoka	odporność	na	wilgoć	i	kondensację
•	Łatwa	instalacja	

	 	 •	High	acoustic	insulation	value	
	 	 •	High	thermal	insulation	value
	 	 •	High	resistance	to	humidity	and	condensation
	 	 •	Easy	to	lay



Opis produktu
Produkty linii Biwall są zaprojektowane w celu uzy-
skania wysokich parametrów izolacji akustycznej i 
termicznej ścian. Biwall to linia paneli o doskonałych 
właściwościach izolacyjnych, akustycznych i termicz-
nych , opracowana w celu pokrycia wielu zastosowań 
w ścianach oddzielających dwa lokale mieszkalne w 
budynkach nowo budowanych (dylatacje), a także przy 
remontach ( pokrycie ścian, lub w ścianach kartonowo-
gipsowych ) zgodnie z wymogami.
Panel Biwall łączy w sobie doskonałe właściwości izo-
lacji akustycznej gumy SBR i EPDM z innowacyjnymi 
właściwościami włókien poliestrowych w izolacji aku-
stycznej i termicznej.

Linia Biwall zalicza się do rodziny produktów z gumy 
i włókna poliestrowego, wykonanych w ekologicznej 
technologii i procesach produkcyjnych, które pozwa-
lają na wykorzystanie materiałów z recyklingu i/lub z 
odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Line Biwall jest idealnym rozwiązaniem dla izolacji ter-
micznej i akustycznej w następujących przypadkach:

•		 Izolacja	akustyczna	i	termiczna	ścian	ceglanych	w	
dylatacjach

•		 Izolacja	akustyczna	i	termiczna	ścian	z	płyt	karto-
nowo-gipsowych

•		 Izolacja	 akustyczna	 i	 termiczna	 okładzin	 ścien-
nych i sufitów obniżanych

Product description
The Biwall products are designed for high acoustic and 
thermal insulation performance of walls.
They were developed to cover the various applications of 
separate living area walls, both for new buildings (cavity 
walls) and buildings under restoration (lined walls or plas-
terboard).
The Biwall panel combines the excellent acoustic insula-
tion performance capacities of SBR and EPDM rubber 
with the innovative performance of polyester fibre for 
thermal insulation.

The Biwall line is part of our family of rubber and polyester 
fibre products, created with eco-compatible technologies 
and production processes that allow for more than 92% 
of recycled and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
Biwall Line is suggested for use in sound and thermic insu-
lation as follow:

• Acoustic and thermal insulation of cavity walls
• Acoustic and thermal insulation of plasterboard 

walls
• Acoustic and thermal insulation of wall linings and 

false ceilings

Izolacja akustyczna ścian
Wall insulation
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Opis   Description Norma  Standard B40

Grubość nominalna Nominal thickness mm - 40
Długość panela Panel lenght m - 1,0
Szerokość panela Panel width m - 1,2
Ciężar właściwy Overall superficial mass Kg/m3 - 9,2
Wskaźnik redukcji dźwięku (Rw) (*) Airborne sound insulation (Rw) (*) dB EN ISO 140/3 - 717/1 55
Współczynnik przewodnictwa cieplnego (l) Thermal conductivity coefficient (l) W/m°C EN 12667 0,047

(*) Ściana z cegły dziurawki tynkowana 12+8 z lekkim tynkiem wewnętrznym i panelem Isolgomma.
 Wall made of hollow bricks plastered 12+8 with inner rendering and Isolgomma panel.
(**) Na życzenie są dostępne panele o wymiarach 60x120 cm 
 On demand are available panels dimensions of cm 60 x 120



Linia Trywall Trywall Line
Izolacja termiczna i
akustyczna ścian lekkich

Thermal-acoustic insulation
for light wall

Opis produktu 
Product description

T 48

Nazwa linii
Name

(*) Rozwiązania 2 i 3: pozwalają na zastosowanie instalacji bez 
naruszania panela,gwarantując wspaniałe właściwości akustyczne

 The 2 and 3 solutions allow to fix the piping system without grooving 
the panel, granting the high acoustic performance

Grubość w mm
Thickness in mm

Trywall

Trywall

Płyta
kartonowo-gipsowa

gypsum-board

Płyta
kartonowo-gipsowa

gypsum-board
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Rozwiązanie - Solution 1
RW= 54 dB       U= 0,593 W/m2K

Rozwiązanie - Solution 2
RW= 59 dB       U= 0,577 W/m2K (*)

Rozwiązanie - Solution 3
RW= 60 dB       U= 0,560 W/m2K (*)

•		Wysoki	poziom	izolacji	akustycznej	i	termicznej
•		Doskonała	trwałość	i	odporność	na	wilgoć
•		Łatwy	montaż	w	ścianie	lekkiej
•		Doskonała	odporność	na	ogień

•		High	acoustic	and	thermal	insulation	value	
•		Excellent	resistance	and	compatibility	with	
humidity

•		Easy	to	lay	on	light	walls
•		Excellent	resistance	to	fire



Product description
The Trywall product line consists of an innovative range of 
products, developed to offer excellent solutions for acous-
tic and thermal insulation created specifically for all light 
wall plasterboard applications.
The Trywall panel is made up of a plate in high-density 
SBR rubber coupled with two polyester fibre plates, result-
ing in an exceptionally high-performing and technologi-
cally advanced product.
The Trywall line combines excellent acoustic performance 
with optimum thermal insulation values, offering a prod-
uct that is extremely easy and practical to lay within light 
wall systems.

The Trywall line is part of our family of rubber and polyester 
fibre products, created with eco-compatible technologies 
and production processes that allow for more than 92% of 
recycled and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
Trywall Line is designed for sound and thermal insulation 
as follow:

•  Thermal-acoustic insulation of plasterboard walls
•  Thermal-acoustic insulation of wall linings and 

false ceilings
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Opis   Description Norma  Standard T48

Grubość nominalna  Nominal thickness mm 48
Długość panela Panel lenght m 1,2
Szerokość panela Panel width m 0,6
Ciężar właściwy Overall superficial mass Kg/m3 8,8

Wskaźnik redukcji dźwięku (*) Airborne sound insulation (*)
 Rozwiązanie 1 (Rw)  Solution 1 (Rw)
 Rozwiązanie 2 (Rw)  Solution 2 (Rw)
 Rozwiązanie 3 (Rw)  Solution 3 (Rw)

dB EN ISO 140/3  -  717/1 54
59
60

Współczynnik przewodnictwa cieplnego (l) Thermal conductivity coefficient (l) W/m°C EN 12667 0,041

(*) Grubość płyt kartonowo-gipsowych 12,5 mm, stelaż 5 cm
 Gypsum-board thickness:12,5mm; air cavity 5 cm

Reakcja na ogień - Fire Class
Ściany z podwójnych płyt kartonowo-gipsowych o grubości 12,5 mm są REI 90. Płyty specyficzne dla ognia są REI 120.
Walls made of double Gypsum-board panels are REI 90; walls made of double fi re retardant Gypsum-board panels are REI 120.

Izolacja akustyczna ścian
Wall insulation

Opis produktu
Linia produktów Trywall jest innowacyjną gamą pro-
duktów, opracowaną w celu zapewnienia doskonałych 
rozwiązań izolacji akustycznej i cieplnej dla wszyst-
kich rodzajów lekkich ścian realizowanych ze stelaża 
płyt kartonowo-gipsowych. Panel Trywall składa się 
z arkusza gumy SBR o dużej gęstości połączonego z 
dwoma warstwami waty poliestrowej, uzyskując w ten 
sposób produkt o wyjątkowych właściwościach i za-
awansowany technologicznie. Nowa linia Trywall łączy 
w sobie doskonałe właściwości akustyczne z doskona-
łymi właściwościami izolacji termicznej oferując wygo-
dę i łatwość montażu w systemach ścian lekkich.

Linia Trywall zalicza się do rodziny produktów z gumy 
i włókna poliestrowego, wykonanych w ekologicznej 
technologii i procesach produkcyjnych, które pozwa-
lają na wykorzystanie materiałów z recyklingu i/lub z 
odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Trywall jest idealna do izolacji termicznej i aku-
stycznej w poniższych zastosowaniach:

•		 Izolacja	 termo-akustyczna	 ścian	 z	 płyt	 kartono-
wo-gipsowych

•		 Izolacja	 termo-akustyczna	 okładzin	 ścian	 i	 sufi-
tów obniżanych



Cegła
Brick wall

Tynk
Plaster

Rewall

Linia Rewall Rewall Line
Isolacja termiczna i akustyczna
dla istniejących ścian

Acoustic and thermal insulation
for line existing walls

26

•	Wysoka	izolacja	termiczna	i	akustyczna
•	Pokrycie	ścian	istniejących
•	Trwałość	i	stabilność	w	czasie
•	Ekologiczna	

	 	 •	Thermal	and	sound	insulating
	 	 •	Can	be	installed	onto	existing	walls
	 	 •	Long	term	durability	and	stability	
	 	 •	Eco-compatible 

Opis produktu 
Product description

RW 40

Nazwa linii
Name

Grubość w mm
Thickness in mm

nowość!



Opis produktu
Panel ”Rewall” jest specjalnym panelem składającym 
się z: płyty kartonowo-gipsowej, arkusza gumy o wyso-
kiej gęstości i warstwy wełny poliestrowej. ”Rewall” jest 
idealny do zastosowań na ścianach istniejących, któ-
rym potrzebne są działania dla przywrócenia i / lub 
poprawy izolacji akustycznej. Jest to panel o wysokiej 
izolacyjności termo-akustycznej, praktyczny w instalacji, 
przyjazny dla środowiska, ponieważ uzyskany z mate-
riałów z recyklingu i regeneracji.Przeznaczony szczegól-
nie do zastosowania na ścianach rozdzielających lokale 
mieszkalne.”Rewall” jest montowany bezpośrednio na 
ścianę w systemie kołkowania, bez rozbiórki lub zmian 
w ścianie i bez zastosowania metalowego stelaża.

Linia Rewall zalicza się do rodziny produktów z gumy 
i włókna poliestrowego, wykonanych w ekologicznej 
technologii i procesach produkcyjnych, które pozwa-
lają na wykorzystanie materiałów z recyklingu i/lub z 
odzysku w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia ”Rewall”  jest idealna do poniższych zastosowań:

•	 Korekcja	akustyczna	i	termiczna		ścian	
rozdzielających lokale mieszkalne.

•		Zastosowanie	w	obszarach,	gdzie	nie	można	
przeprowadzić	prac	murarskich.

•		Wyłożenie	ścian	istniejących	,	bez	użycia	
tradycyjnego stelaża metalowego.

Product description
The “Rewall” panel is a laminated panel, having a plaster-
board base lined with one sound absorbing polyester fibre 
sheet and then one high-density rubber sheet. “Rewall” is 
ideal for applications onto existing walls, where acous-
tic restoration and/or upgrading is necessary. 
The panel has high thermo-acoustic insulation proper-
ties, it is practical to install and environmentally friendly 
because it is produced from recycled and regenerated ma-
terials. “Rewall” is specifically developed for domestic par-
tition and separating walls, it is applied directly to existing 
walls using screws and without the need to remove any 
existing plaster or plasterboard from existing mason-
ry or stud walls.

The Rewall line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and produc-
tion processes that allow for more than 92% of recycled 
and/or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1 - 1.2-2-3- 4- 5.

Application fields
The “Rewall” line is ideal for thermal and sound insulation 
in the following applications:

• Thermal and sound insulation improvement of 
domestic party walls 

• Application in existing locations where additional 
masonry walls is not possible

• Line existing walls without installing additional 
stud walls
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(*)  Ściana z cegły dziurawki 12 cm otynkowana z obu stron, z jednej strony przymocowany ”Rewall” i 1 płyta kartonowo-gipsowa na wykończenie; 
grubość ostateczna 20,3 cm

 12 cm hallow block wall  with plaster on both sides, application of Rewall and a plasterboard finishing; total final thickness  20,3 cm

Izolacja akustyczna ścian
Wall insulation
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Opis   Description Norma  Standard RW

Grubość Thickness mm - 40

Długość  Lenght mm - 200

Szerokość Width cm - 120

Ciężar właściwy Overall superficial mass Kg/m2 - 17

Wskaźnik redukcji dźwięku (Rw)  Transmission loss dB ISO 140-3 57 (*)

Współczynnik przewodnictwa cieplnego (λ)  Thermal conductivity coefficient W/m°K EN 12667 0.053



W budynkach wielopiętrowych ma coraz większe zna-

czenie odpowiednia izolacja konstrukcji schodów, któ-

re inaczej byłyby źródłem hałasu i wibracji przenoszo-

nym na konstrukcję budynku.

Stabe jest kompletną linią oparć do schodów, o bardzo 

szerokim zakresie obciążeń, które oferują profesjonal-

ne rozwiązania do izolacji schodów prefabrykowanych 

i zbudowanych na miejscu budowy z całą serią dedyko-

wanych akcesoriów.

In order to obtain an ideal acoustic insulation in buildings, 

it is necessary to use special solutions even in the structure, 

other than the indispensable attic and wall insulations.

It is, in fact, advised that the structure be freed through 

supports that cut the spread of vibrations and noise along 

the attic and walls.

As a result, Isolgomma has created the Stabe line, a series 

of supports that allow stairs to be separated from the 

rest of the structure, while intervening on supporting 

points at the start and finish of the ramp.

Izolacja struktur
Structural insulation

Izolacja
struktur

28



Structural
insulation

Izolacja
struktur
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•	Oparcie	konstrukcji	schodów
•	Wysoka	izolacja	akustyczna	i	przeciw-drganiowa
•	Łatwy	w	aplikacji

  •	High	acoustic		insulation
  •	Structural	junction	for	stair	supports	
  •	Extremely	easy	to	lay

Linia Stabe Stabe Line
Oparcie przeciw-drganiowe
do izolacji akustycznej schodów

Anti-vibration support for 
sound insulation of stairs

Opis produktu 
Product description

Stabe Z 10 LOW

Nazwa linii
Name

kształt
Shape

Grubość w mm
Thickness in mm

Low: niska gęstość
High: wysoka gęstość
Low density
High density

30

Stabe Pin Stabe Panel

Stabe L

Stabe	Z

Stabe I



Opis produktu
Linia Stabe jest innowacyjną gamą oparć specjalnie 
opracowaną do wysokiej izolacji schodów w budyn-
kach. Produkt zaprojektowany do użytku ze schodami 
prefabrykowanymi i budowanymi na miejscu. Oparcie 
Stabe prezentuje się jako ukształtowane paski goto-
we do montażu, w formie ”I”, ”L” i ”Z”. Wersja ”LOW” jest 
idealna do średnich/niskich obciążeń,natomiast wersja 
”HIGH” jest idealna do zastosowania przy dużych ob-
ciążeniach. Produkty linii Stabe zbudowane są ze struk-
tury z polietylenu i wkładek z gumy SBR o wysokiej 
gęstości, które łączą doskonałe właściwości izolacji 
akustycznej i niezwykłe właściwości izolacji przeciw-
drganiowej, przy niewielkiej grubości.

Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Stabe jest idealna w następujących zastosowa-
niach:

•	 Oparcie	dla	schodów	prefabrykowanych
•	 Oparcie	dla	schodów	budowanych	na	budowie

Product description
The Stabe line consists of an innovative range of supports 
specifically studied to obtain high insulation of stairs 
in buildings. The product was designed to be used in 
prefabricated stairs and in those built on site. The Stabe 
support comes in pre-shaped strips in “I”, “L” and “Z” 
forms, ready for laying. The “LOW” range is ideal for low 
and medium loads and the “HIGH” range is ideal for 
high loads. The Stabe products are made of a polythene 
structure with high-density SBR rubber inserts capable 
of combining excellent acoustic insulation value with 
an strong capacity to insulate vibrations in reduced 
thickness.

This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
The Stabe line is ideal for sound insulation in the following 
applications:

• Structural junction for pre-casted stair supports
• Structural junction for stair supports built on site

31

Izolacja struktur
Structural insulation
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Opis   Description Jednostka	miary
 Units

Typ produktu
Type of product

10 LOW 20 LOW 20 HIGH

WŁAŚCIWOŚCI	FIZYCZNE
PHISICAL CHARACTERISTICS

Grubość  Thickness (a) mm 10 20

Grubość  Thickness  (b) mm 10

Wielkość  Dimension  (A) mm 150

Wielkość  Dimension  (B) mm 120

Wielkość  Dimension  (C) mm 120

Długość Lenght mm 1250

Barwa Colour Szary - Grey



Akcesoria
Accessories

Akcesoria

W celu ułatwienia instalacji  i zapewnieniu wydajności 

naszych produktów, zdefiniowaliśmy gamę akcesoriów 

dedykowanych liniom do podłóg i ścian które pomaga-

ją montażyście wykonać dobrze montaż optymalizując 

czas potrzebny do wykonania pracy.

High performance products are necessary for perfect 

acoustic insulation.

They also need to be properly installed so that no insulation 

potential is wasted.

With these objectives in mind, Isolgomma offers a wide 

range of accessories that facilitate and optimize the laying 

of floor and wall insulation products.
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Accessories

Akcesoria
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Linia Stywall Paski podścienne
Under-wall stripes

Opis produktu 
Product description

ST 20 AD 3

Nazwa linii
Name

Szerokość w mm
Width in mm

Nic = 700 Kg/m3

Empty = 700 Kg/m3

AD = 750 Kg/m3

S = 720 Kg/m3

Grubość w mm
Thickness in mm

Opis produktu
Linia Stywall ma na celu zwiększenie stopnia izolacji 
akustycznej ścian i poprawę izolacji hałasów uderze-
niowych stropów, zapobiegając transmisji hałasu po-
wietrznego i drgań.
Linia Stywall obejmuje różnego rodzaju taśmy, które 
stosuje się pod ścianami,gwarantując dużą elastyczność, 
szybkość montażu i tworząc idealny punkt podziału.
Składają się one z granulatu gumowego SBR sprasowa-
nego do wysokiej gęstości i występują w rolkach lub 
paskach, dostępne w różnych szerokościach i grubo-
ściach także w wersji z klejem.

Linia Stywall zalicza się do rodziny wyrobów z gumy, 
wykonanych w przyjaznych dla środowiska technolo-
giach i procesach produkcyjnych, które pozwalają na 
wykorzystanie materiałów z recyklingu i / lub regene-
racji w ponad 92%.
Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Stywall jest idealna w poniższych zastosowa-
niach:

•	 Pod	ścianami	działowymi	z	cegły
•	 Pod	ścianami	pomiędzy	lokalami	mieszkalnymi
•	 Pod	ścianami	z	drewna	i	płyt	kartonowo-gipsowych

Product description
The Stywall line is designed to increase the sound-
insulating power of walls and improve the sound impact 
insulation of floors, preventing the transmission of aerial 
noise and vibrations.
The Stywall line consists of various types of strips that 
are ideal for the under wall applications, guarantee 
high elasticity and quick laying, and allow for perfect 
structural junction.
The products are made up of SBR rubber granules that have 
been pressed at high density and are available in either rolled 
up bundles or in flat strips and come in different heights and 
thickness, also in a self-adhesive version.

The Stywall line is part of our family of rubber products, 
created with eco-compatible technologies and production 
processes that allow for more than 92% of recycled and/
or regenerated materials to be used.
This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
Stywall product Line is perfect for insulation in the 
following applications:

• Under lateral partitions
• Under the partition walls of houses
• Under wood and plasterboard walls

Opis   Description S ST AD ST

Grubość nominalna Nominal thickness mm 3/4/5 6 8
Gęstość (Bez podkładu) Density (net from backing) Kg/m3 ~720 ~750 ~700
Szerokość Width cm 10 / 15 / 20 / 25 / 33
Długość Length cm 2000 750 100



Opis produktu
Sylencer to tłumik do otworów wentylacyjnych, który 
chroni pomieszczenia mieszkalne przed nadmiernym 
hałasem, bez strat ciśnienia i mostków termicznych, 
gwarantując respektowanie normy UNI7129.
Sylencer ma na celu umożliwienie wymiany powie-
trza	przez	otwory	wentylacyjne	w	fasadzie	budyn-
ków, zapobiegając przenoszeniu hałasu.
Sylencer składa się z obudowy z pianki propylenowej 
o wysokiej gęstości (EPP), materiału o wysokich właści-
wościach izolacyjnych, lekkim, ekologicznym i całkowi-
cie do recyklingu.
Materiałem dźwiękochłonnym w Sylencer jest hipoaler-
giczna wata poliestrowa w 100% pochodząca z recyklin-
gu, gromadzonych i przetwarzanych butelek PET. 

Linia ta zapewnia osiągnięcie  punktów LEED® w ob-
szarach MR  1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Obszary zastosowania
Linia Sylencer jest idealna do zastosowania:

•	 Izolacji	akustycznej	otworów	wentylacyjnych	bez	
tworzenia mostków termicznych

Product description
Sylencer  is a silencer for ventilation gaps that protects 
living areas from noise pollution without loss of load and 
heat bridges, with respect to standard UNI 7129.
Sylencer  is designed to allow for air exchange through 
the ventilation gaps present in building façades, pre-
venting the transmission of noise.
Sylencer is made up of a high density expanded EPP poly-
propylene body shell, with high insulating properties, is 
light and completely ecological and recyclable.
Sylencer’s sound-absorbing material is polyester fibre 
which is nonallergenic, 100% recyclable and comes from 
the collecting and processing of PET bottles.

This line contributes to achieve the LEED® point rate 
system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields
The Sylencer  line is ideal for the acoustic insulation of ven-
tilation gaps and doesn’t cause thermal bridges.

• High acoustic insulation of ventilation gaps with-
out thermal bridges

Akcesoria
Accessories
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Opis   Description Sylencer

Szerokość Width mm 750
Wysokość Height mm 250
Głębokość Depth mm 155
Otwór kontrolny Inspection hole Ø mm 160
Wartość izolacji akustycznej Dn,e,w
Sound insulation value dB 55

Sylencer Tłumik do otworów wentylacyjnych
Silencer for vent holes
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Profyle

Profyle	Kątowe Profyle Corner

Są to profile z pianki polietylenowej, uformowane do kątów 90° i do kątów 270°, z klejem z obu zewnętrznych  stron 
dla ułatwienia montażu materiałów podłogowych w obecności kątów.

Expanded polythene profiles, pre-shaped for 90° and 270° corners, with adhesive on the two external sides, to make laying 
of the impact noise insulation products near angles easy.

Opis   Description PE5/10 PE10/10 PE10/15 PE10/20

Grubość nominalna Nominal thickness mm 5 6 6 6

Gęstość (Bez podkładu) Density (net from backing) Kg/m3 ~23,5 ~31,5 ~31,5 ~31,5

b  Podstawy Base cm 5 10 10 10

h  Wysokość Height cm 10 10 15 20

L  Długość Lenght cm 150

b

h

L

Paski kątowe do podłóg
Linia Profyle została zaprojektowana w celu ułatwienia instalacji materiałów podłogowych 
i zastępuje konieczność wywijania maty izolacyjnej.Linia Profyle składa się z pasków kąto-
wych samoprzylepnych i dostępna jest w różnych rozmiarach.

Edging  stripes for floors
Profyle is designed to facilitate the laying of impact noise insulation products and substitutes 
the burdensome flap of the insulation mat in a simple and quick way. The Profyle line consists 
of stripes in polythene shaped at the angles, with adhesive on the two external sides, and is 
available in various sizes.
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Stik - Stik WP

Profyle	Flat

Profyle	Flat	5/15
Taśma przyścienna w rolce, płaska i klejąca, nadcięta 5 cm od 
podstawy, o maksymalnej wysokości 15 cm, przydatna do 
ułatwienia montażu produktów podłogowych, zastępując 
wywinięcie materiału.
Perimeter insulation strips in rolls. They are are flat, with adhesive, 
pre-cut at 5 cm from the base, with an effective maximum height 
of 15 cm, to facilitate laying of the impact noise insulation, thereby 
substituting the side wall.

Profyle	Flat	1
Taśma oddzielająca listwę przypodłogową, opracowana do 
oddzielenia akustycznego lokalu od hałasu przenoszonego z 
podłogi na ścianę. Składa się z małego, klejącego paska poliety-
lenowego, montowanego pod listwę przypodłogową. 
Separation strip for skirting board, designed to acoustically insu-
late rooms from noise transmitted from the floor to the wall. It is 
made up of a small adhesive polythene strip to be applied under 
the skirting board.

Profyle	Flat	5
Taśma przyścienna w rolce, płaska i klejąca, idealna przy zasto-
sowaniu mat pod podłogi (płytki i drewno) przy remoncie, do 
oddzielenia podłogi od ściany. Prezentuje się w rolkach o szero-
kości cm 5, grubości mm 5, długości m 50.
Perimeter insulation strips in rolls. They are flat, with adhesive, 
ideal for the application of mats under (ceramic or wood) floors in 
the restoration phase to separate the floor from the wall.  The rolls 
dimensions are: height cm 5 - thickness mm 5 - lenght lm 50.

Stik Taśma klejąca Stik jest akcesoriem niezbędnym do pokrycia łączeń produktów izolacyjnych Isolgom-
ma, jest używany do łączeń rolek i paneli na podłodze i ścianach. Wykonana z syntetycznej tkaniny nie 
rwącej się, o doskonałej wytrzymałości i giętkości, dostępna w rolkach o różnych długościach i szeroko-
ściach, w zależności od potrzeb łączenia.
The Stik adhesive tape is an indispensable accessory for securing the joints of Isolgomma’s acoustic insulation 
products, both for floor and wall applications. It is made out of synthetic anti-tear material, has excellent resist-
ance and flexibility and is available in rolls of various lengths and heights, depending on the joints used.

Stik WP Wersja Stik WP zrobiona jest z materiału nierwącego się i wodoodpornego.
The Stik WP version is made out of waterproof anti-tear material.

Opis
Description

Szerokość
Width

cm

Długość	rolki
Roll length

ml

Stik Materiał nie rwący się
Anti-tear 60 / 100 100

Stik WP Nierwący się, wodoodporny
Waterproof anti-tear 60 / 100 25 Stik

Stik WP



Ten specjalny jednoskładnikowy klej jest idealny i praktyczny do 
montażu produktów izolacyjnych Isolgomma do ścian i sufitu.

This special one-pack glue is ideal and practical for fixing 
Isolgomma’s wall and ceiling insulation products.

Klej Glue

Łączniki wykonane są z plastiku i są niezbędne do mocowania 
paneli z linii do izolacji akustycznej ścian.

Isolgomma’s fixing elements are made of plastic and are an 
indispensable accessory for fixing panels that are part of the 
acoustic wall insulation product line.

Kołki i wkręty są niezbędne do prawidłowego montażu paneli z 
linii remont, nadają się do ścian z płyt kartonowo-gipsowych.

The rawl plugs and screws are indispensable accessories for correctly 
fixing restoration line panels on plasterboard walls.
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Łączniki Fixing element
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Notatki - Note
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