
Pavimento:

Forjado

Isolamento acústico IMPACTODAN® BT

Pontos de cola GLUE-DAN® ACUSTIC

Armadura de fibra de vidro DANOTHERM® Malha 160

Argamassa autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11

Isolamento acústico Dessolidarizador Perimetral 200

Isolamento acústico Fita de sobreposição 70

Isolamento acústico CONFORDAN® ECO

Laminado de madeira ou cerâmico 
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• Melhoria do ruído aéreo  ΔRA > 3 dBA.
• Isolamento ao ruído de percussão L’nTw entre 58 e 42 dB.
• Cumpre com os requisitos dos municípios para ruído 

de percussão L’nTw < 40 dB entre pisos verticalmente 
adjacentes.

• Durabilidade.
• Resistência à compressão.
• Espessura reduzida ≥ 25 mm.
• Não necesita de camada de proteção contra humidade.
• CONFORDAN® ECO produz uma melhoria extra ao 

ruído de percussão.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO
• Requisitos de espessura muito baixos ≥ 25 mm.
• Reabilitação de edifícios residenciais públicos ou 

privados.
• Reabilitação de edifícios públicos como hotéis.
• Reabilitação de edifícios escolares.
• Reabilitação de edifícios administrativos e corporativos.
• Isolamento de pavimentos em locais de afluência de 

público e com pouco pé-direito e níveis de ruído até  
85 dBA.

PROTEÇÃO FRENTE AO RUÍDO
IMPACTODAN® BT

PROTEÇÃO FRENTE AO RUÍDO
CONFORDAN® ECO

PAVIMENTO FLUTUANTE DE MUITO  
BAIXA ESPESSURA
Isolamento Acústico: Multicamada/Polietileno reticulado
Acabamento: Laminado de madeira ou cerâmico
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Isolamento acústico sobre laje, constituído por:
Membrana acústica de polietileno reticulado de 40 kg/m3  
de densidade de 3 mm de espessura, IMPACTODAN® BT, 
com juntas de continuidade entre rolos recorrendo a fita de 
sobreposição em polietileno reticulado autoadesiva de 3 mm 
de espessura, Fita de sobreposição 70; aplicação de armadura 
de reforço DANOTHERM® Malha 160 com pontos de cola 
de contacto GLUE-DAN® Acustic; argamassa autonivelante 

ARGONIV® 420 ELITE (CT C30 F7) espessura ≥25 mm, painéis 
não maiores de 6x6 m com junta elástica, recomendada 
em mudanças bruscas de geometria e para separação dos 
paramentos verticais, com o Dessolidarizador Perimetral 
200, acabamento constituído pelo isolamento amortecedor 
CONFORDAN® ECO de 2,5 mm e laminado de madeira em 
sistema flutuante.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

GRÁFICO DE FREQUÊNCIAS

Nota: Esta ficha pressupõe a integração em um sistema acústico do tipo “Caixa flutuante” dentro de “caixa estrutural”.  
Ver pormenores construtivos.

Função Produto Descrição Propiedade Valor

Isolamento 
acústico ao ruído 
de percussão

IMPACTODAN® BT 
Membrana de polietileno 
químicamente reticulada e 
espumada.

ΔLW

18 -19 dB (de acordo 
com a espessura da 
argamassa)

ΔRA
3-4 dBA (de acordo com a 
espessura da argamassa)

Isolamento acústico 
amortecedor CONFORDAN® ECO Rolo de polietileno reticulado. ΔLW 17 dB

Betonilha ARGONIV® 420 
ELITE

Argamassa autonivelante 
de secagem rápida, para 
espessuras entre 20 a 80 mm.

Resistência à 
compressão 
aos 28 dias.

≥ 40.0 MPa

PAVIMENTO FLUTUANTE DE MUITO  
BAIXA ESPESSURA
Isolamento Acústico: Multicamada/Polietileno reticulado
Acabamento: Laminado de madeira ou cerâmico

PORMENORES CONSTRUTIVOS

Encontro de divisória sobre 
banda

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para
mais informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso  
Serviço de Atendimento Técnico T. +351 244 843 110 – portugal@danosa.com

FREQUÊNCIA

Ruído aéreo Ruído de percussão


