
 

1. SPECYFIKACJA 

Produkt: powleczony winylem, wzbogacony tkaniną 

Waga całkowita: ok. 1kg/m2 (49 uncji) na metr bieżący  

Szerokość: 65 cm 

Konserwacja: używać delikatnego mydła lub środka piorącego rozpuszczonego w ciepłej wodzie.  

Po myciu opłukać czystą wodą. 

Trwałość koloru: klasa 6 zgodnie z ISO 102-B02 

Odporność na ogień: GLAMACOUSTIC jest produktem trudnopalnym, kiedy produkt zastosowany 

jest na odpowiednim podłożu podlega 0 i 1 klasyfikacji BS (Łatwopalności) oraz M1 w klasyfikacji F 

(odporność na zapalenie) 

2. IZOLACJA AKUSTYCZNA 

GLAMACOUSTIC to winylowa okładzina ścienna wytworzona z różnych warstw, które zapewniają 

idealną równowagę pomiędzy pochłanianiem a odbijaniem fal dźwiękowych w zamkniętym 

pomieszczeniu. Zapobiega to powstawaniu „echa” oraz zapobiega przedostawaniu się dźwięków  

z zewnątrz. 

3. POPRAWA JAKOŚCI DŹWIĘKU 

Produkty GLAMACOUSTIC spełniają wymogi dotyczące odbijania dźwięku poprzez wytwarzanie 

odpowiedniego wydźwięku oraz ulepszanie efektu akustycznego wewnątrz pomieszczenia. Innymi 

słowy GLOAMACOUSTIC pochłania zakłócenia „HF” oraz polepsza jakość słyszanego dźwięku 

poprzez polepszenie jego odbioru. 

4. DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ 

GLAMACOUSTIC zapewnia wysoki poziom, dwukierunkowej dźwiękoszczelności poprzez 

zablokowanie przenikania hałasu z zewnątrz oraz przenikania dźwięku na zewnątrz pomieszczenia. 

5. POCHŁANANIE DŹWIĘKU 

Z uwagi na wysoki poziom chłonności dźwięku (30-60% MF od250 do 1000 Hz) GLAMACOUSTIC 

spełnia standardy wymagane przez szpitale, szkoły itp. Użycie produktu GLAMACOUSTIC zalecane 

jest w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu gdzie dźwiękoszczelność jest niezbędna. Powłoka 

odbijania dźwięku (punkt 2) APHONFLEX zapobiega powstawaniu echa oraz umożliwia poprawę 

akustyki w miejscach gdzie jakość oraz rozprzestrzenianie się dźwięku jest bardzo istotne (kina, sale 

wykładowe, sale konferencyjne, teatry, dyskoteki, studio nagrań itp.). W tym przypadku właściwości 

dźwiękoszczelności produktu GLAMACOUSTIC eliminują hałas dochodzący z zewnątrz 

pomieszczenia. 



 

6. TESTY 

Testy przeprowadzone przez GALILEO FERRARIS Międzynarodowy Instytut Elektrotechniki  

w Torino potwierdziły, że produkt cechuje dobra absorpcja dźwięku przy częstotliwości rozmowy 

wyszczególnionej przez standardy S.I.L (Speech Interference Level) od 500 do 2000 hz. 

7. STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

GLAMACOUSTIC został sklasyfikowany Klasą 1 -M1- Odporność na mikroorganizmy. 

Produkt cechuje wysoka odporność na substancje chemiczne oraz doskonała zmywalność wodą oraz 

detergentami stosowanymi w gospodarstwach domowych. 

8. EFEKTYWNOŚĆ I ŁĄTWOŚĆ ZASTOSOWANIA 

Doświadczony wykonawca powinien położy produkty GLAMACOUSTIC jak inne winylowe tapety. 

Wymagane jest aby ściana była dobrze zagruntowana i przygotowana, ponieważ produkt 

GLAMACOUSTIC nie zakrywają drobnych nierówności podłoża. Odwrotność nakładania każdego 

pasa tapety, przyklejanie tapety na zakładkę (tzw. podwójne cięcie). 

9. PREZENTACJA 

Różnorodność materiałów oraz kolorów pozwala na stworzenie długotrwałego efektu dekoratorskiego, 

które sprosta wielu wymaganiom. Na zamówienie istnieje możliwość wyprodukowania dowolnego 

koloru. 

 

 

 

 

 


