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Miért van szükség a PhoneStrip alkalmazására?
A készházak esetében a falak és 
a födémek egymásra történő fel-
fekvése nem biztosít elég tömeget 
ahhoz, hogy a megkerülő hangok 
egyik épületelemből a másikba át-
jussanak. Viszont a megkerülő han-
gok úgy működnek, hogy a zajforrás 
irányából az azt  körülvevő épület-
elemeken keresztül (padló, falak, 
mennyezeti födém) továbbhaladhat-
nak a felületeken, és a megfelelő el-
lenálló közeg hiányában megjelennek 
a felületek túloldalán, megkerülve 

A zajcsillapítást a termék speciális alkotóeleme, a homok-

szemcsék belső súrlódása által éri el. A termék alkalmas-

sága a rezgéscsillapításra, melyet az elvégzett kísérletek 

is bizonyítanak, a PhoneStar Csendlapok hanggátlásban 

használt természes anyagainak fi zikai tulajdonságain ala-

pul. Ez a különleges tulajdonság alkalmazható az épületek 

válaszfalainál, a födémek és falak csatlakozásánál, továbbá a 

könnyűszerkezetes épületek szerkezeti csatlakozásainál is a 

megkerülő hangok csillapítására, akár kopogóhangok eseté-

ben is.

Működési elv

PhoneStrip 

kereszt-

metszetben
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azt. A megkerülő hangok továbbter-
jedése  lég- és kopogó hangokra is 
vonatkozik. Ennek kiküszöbölésére a 
PhoneStrip kiválóan alkalmas, hiszen 
teherbírása (23 N/mm2) többszöröse 
a fenyőfa elemek terherbírásának 
(5,6-7,8  N/mm2). A különleges teher-
bírást annak is köszönheti, hogy a 
tömörített homok egy vízzárásra is al-
kalmas nagy nyomóenergiának is el-
lenálló ragasz-tószalaggal van lezár-
va, amely a teher alatti alakváltozást 
rugalmasan felveszi.

Mivel a PhoneStrip hatásfoka független  a rá nehezedő súlyoktól, ezért épületek 

belső bálaszfalainál (tégla, vázkerámia, gázbeton, beton) minden további nélkül 

tervezhető és alkalmazható. Sőt a PhoneStrip minél nagyobb terhelést kap, annál 

jobban ellenáll a megkerülő hangoknak. Az eddig ismert adatok a készházakra 

vonatkoznak, de a vizsgálatok tovább folynak a tégla- és betonépületek területén.

Univerzálisan 

alkalmazható 

Terjedési   útvonalak

Lépéshang
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Az élek leragasztsa speciális szalaggal történik. 

Ezáltal a Strip nedvességtűrő, ütésálló, teher-

hordóvá válik. Rugalmassága által tömíti a kisebb 

fugákat. Méretre vágás után ezzel a ragasztó-

szalaggal kell lezárni a vágott élt.

ükörnyezetbarát

ühatékony   

übevizsgált

PhoneStrip műszaki adatok:

PhoneStrip elválasztó csík
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További információk:

www.hangestuz.hu

Homok Cellulóz
Terjedési   útvonalak

Léghang

PhoneStrip -

könnyen feldolgozható

Hossz 120 cm ± 3 mm

Szélesség 50 mm-től bis 800 mm-ig az ügyfél kérésére összeszerelve

Vastagság 15 mm ± 1 mm

Sűrűség 1200 kg/m3

Súly 18,0 kg/m2

Tűzállósági osztály B2/E DIN 4102/EN 13501

Nyomószilárdság karakterisztikus 23,00 N/mm2 DIN EN 26891

Nyomószilárdság design 17,69 N/mm2 Biztonsági faktorral számolva

Biztonsági faktor 1,3 nach DIN 1995-1-1/NA, Tabelle NA.2 und 3

K-érték 0 GA bauart AZ: 18-G-027

Alakváltozás 3,5 mm +/- 0,5mm GA bauart AZ: 18-G-027

Kij-érték L-formában 16 dB EN ISO 10848-1:2006

Kij-érték T-formában 17 dB Mennyezet/alatta lévő fal

17,3 dB Mennyezet/felette lévő fal

21,8 dB felső fal/alsó fal

Hővezetőképesség 0,17 W/(mK) DIN 4108-3:2001-07

Előnyei:

+ Öko anyagok (homok, cellulóz)

+ Hangtechnikai elválasztó, teherbíró

+ Bárhol alkalmazható

+ Különösen hatékony a mély frekvencián

+ Nagyon jó ár-érték arány
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Megkerülő hang mennyezet és alatta lévő fal között

Megkerülő hang felette lévő fal / alatta lévő fal

Megkerülő hang mennyezet / felette lévő fal Felépítés
Sarokösszekötő

Ellenőrzött felépítés:

+ Felső fal: 100 mm, 3-réteg BSP

+ Mennyezet: 140 mm, 5 réteg BSP

+ Alatta lévő fal: 100 mm, 3-réteg BSP

Illesztés és rögzítés:

+ Mennyezet/felette lévő fal:: PhoneStrip 15 mm; 4 x sarokösszekötő 

105 x 105 x 90 mm 106 cm cm-ként csavarozva

+ Mennyezet/Alatta lévő fal: PhoneStrip 15 mm; 13 x 30 cm-ként 

süllyesztett fejű csavar 8,0 x 240/23

PhoneStrip mérési eredmények
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Ellenőrzött felépítés:

+ Mennyezet: 140 mm, 5 réteg BSP

+ Alatta lévő fal: 100 mm, 3-réteg BSP

Illesztés és rögzítés:

+ Mennyezet/Alatta lévő fal: 

PhoneStrip 15 mm;  13 x 30 cm-ként 

süllyesztett fejű csavar 
8,0 x 240/230mm

PhoneStrip 

alkalmazása 

falak és födém 

között
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Összehasonlító grafi ka PhoneStrip / PU 
a vizsgálati jegyzőkönyv szerint.
PhoneStrip L - pont B17-278-A11004a_
bu  és PhoneStrip T - pont B17-278-
A11004a-c_bu

 PhoneStrip

 hagyományos
      rezgéscsillapító

Hangtechnikai tulajdonságok

Faházak építésekor a mélyebb frekvenciáknál 

döntő a megfelelő rezgéscsillapítás, mert a mély 

hangokat kétszer hangosabbnak érzékeljük. A 

PhoneStrip az emberi hallástartományba tartozó és 

ezért döntő mélyebb frekvencián <100 Hz lényege-

sen hatékonyabb, mint a hagyományos PU csil-

lapító elemek.

Falak és födémek találkozásánál fennálló 

hangátvezetési pontok vizsgálatát a grázi 

műszaki egyetemen végezte el. 

A vizsgálat az EN ISO 10848-1:2006 

alapján készült.

A vizsgálatok a hagyományos 

kötőelemek alkalmazásával történtek.

A szaggatott vonal a frekvenciatarto-

mányt adja meg, amenyben a vizsgálat 

kiértékelése történt.

Hanghidak készházak esetén

A teljes tesztről szóló tanúsítványok 
kérésre rendelkezésre állnak

<––––Számítási tartomány––––>
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A PhoneStrip teherhordó tulajdonsága döntő jelentőségű a födémek falakra 

történő felvekvését tekintve. A vizsgálat a DIN EN 2689 szerint történt és 

526 kN (a gép maximális nyomóhatása) nyomóerővel terhelték meg, amely-

nek a PhoneStar megfelelt. Felületre vetítve a terhelés 23N/mm2, amely a 

legmagasabb igénybevételnek is megfelel. 

A PhoneStrip nyomószilárdsági vizsgálatával a müncheni műszaki egyete-

met bíztuk meg (vizsgálati jelentés 7400001/18-82c). 

Nyomószilárdság és-

mérési eredmény

AZ: 18 027 Wolf PhoneStar Entkopplungsstreifen

Gutachterliche Stellungnahme zum Tragverhalten und zur Dauerhaftigkeit

Seite von 12

Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit

4.1 Tragfähigkei

4.1.1 Ergebnisse aus Kurzzeit Untersuchungen des MPA Bau

Das MPA Bau der TU München hat 6 Handmusterproben des Produkts PhoneStar Professi-

onal Line Tri 15 mm auf ihre ruckfestigkeit hin geprüft. Dabei wurden die Probekörper PK 

2 PK 6) mit einer maximale Prüfkraft von 526 kN (maximal mögliche Maschinenlast) 

belastet, welche bezogen auf die Fläche der Probekörper einer Flächenlast von ca. 

23 entspricht Die Belastung erfolgte in Anlehnung an das Prüfschema der DIN EN 

26891. Nach Aussage des MPA Bau sind auf Grund des Aufbaus des Produktes allerdings 

höhere aufnehmbare Druckkräfte zu erwarten. Zur Schubtragfähigkeit wurden keine Unter-

suchungen durchgeführt.

4.1.2 Beurteilung des Tragverhaltens

Zur Beurteilung der festgestellten ruckfestigkeit der PhoneStar Streifen ist entscheiden, 

welche Beanspruchung die Trennstreifen im vorgesehenen Anwendungsfall Trennstreifen 

zwischen Massivholzbauteilen überhaupt erfahren können. Die maximale Beanspruchung, 

die auf einen PhoneStar Streifen einwirken kann, kann nicht höher liegen, als die Festigkei-

ten der gestoßenen Bauteile selbst. Als Trennlage zwischen Holzbauteilen kann also maxi-

mal die Druckfestigkeiten de verwendeten Holzes senkrecht oder parallel zur Faserrichtung

erreicht werden.

 

Wand-Wand-Stoß, BSH Wand Decken Stoß, BSP

Abbildung 3: Mögliche Beanspruchung des Produktes

Nyomószilárdság

A nyomószilárdság kialakítása

A terhelési impulzusok előrehaladtával az alakváltozás egyre kisebb, míg úgy 6-8 óra 

folyamatos terhelést követően a PhoneStrip összenyomódása megáll, alaktartó marad, 

nem formálódik el, bírja a terhelést. Az ábra még ennél is sokkal többet elárul: a présgép 

maximális erőkifejtése a PhoneStrip próbatestre 500 kN, ami a présgép maximális ka-

pacitása. Ekkora terhelés alatt a 2-3 mm alakváltozás abszolút csúcskategóriás teljesít-

mény! A PhoneStrip tartós igénybevétel esetében sem szenved el további alakváltozást, 

amely az első 8 órában ne történt  volna meg. A teherbírásra vonatkozó minőségi vizs-

gálat a következőképpen történik. Először a PhoneStrip a présgép maximális nyomóké-

pességének 40%-ával megterhelik (200 kN), majd a nyomást visszaengedik 50 kN-ra (a 

prés teljsítőképességének 10%-a), végül 500 és 450 kN nyomás alatt tartják váltakozva, 

egyenletes időközönként, 72 órán keresztül. A teszt megállapítja, hogy a PhoneStrip te-

herbírása legalább 23 N/mm2. 
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Faházak építésénél a fal-fal csatlakozásánál lép fel a legnagyobb terhelés.

A padló-fal illesztés maximális felületi 

terhelése 2,5 N/mm2.
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A karakterisztikus érték csekély mértékben 

túllépi a vizsgálaton elért eredményt.
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Abbildung 3: Mögliche Beanspruchung des Produktes
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Az épület méretezésénél az alakváltozást fi gyelembe kell venni. 

A müncheni egyetemen végzett méréseket a 740001/18-82c 
jelölésű jegyzőkönyv tartalmazza. 

A végleges alakváltozást 

3,5 mm ± 0,5 mm
 

.

A szakértői vélemény kérésre 

rendelkezésre áll

Mechanikai tulajdonságok

Alakváltozás

üinnovatív   

ütermészetbarát   

üellenőrzött

PhoneStrip L -Alakváltozási diagramm
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Vizsgálati jegyzőkönyv MPA Bau Nr. 7400001/18-82c

A PhoneStrip rendkívül gazdasá-
gos és gyors beépíthetősége 
mindenképp az építési költsé-
gek csökkenéséhez járul hozzá. 
Alkalmazásával a minimumra 
csökkenthető a helytelen beépí-
tés kockázata.

sége a faszerkezetű épületeknél a 
fal-mennyezet találkozásoknál 
minden esetben adott. 
Egymásra helyezett fal-fal csat-
lakozásoknál a nyomószilárdsági 
GL28c és C30 osztályokig min-
den további nélkül alkalmazható. 

A vizsgálatok vezetői, Univ.-
Prof. Stefan Winter és MSc 
Maximilian Egenhofer kijelen-
tették, hogy a 0,5 mm alak-
változás az építőiparban tel-
jesen elfogadható érték. 
A PhoneStrip teherhordó képes-
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-ben határozták meg.

Vélemények a vizsgálatokról



HANGGÁTLÁS PADLÓF!TÉS SZÁRAZESZTRICH

szárazesztrich

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

PADLÓN, FALON, MENNYEZETEN
ÚJ ÉS FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLETEKHEZ HANG ÉS T!Z KFT.

Bavaria Magyarország

A PhoneStar hanggátló rendszerekkel 

modulárisan szárazestrichként 

kombinálható

Szárazépítés! I Szupervékony I Ultrakönny! I Gyors felf!tés I Hanggátlás

Felületi f�tés/h�tés szárazépítési technológiával

PowerFloor Padlóf�tés

®

HANG ÉS T!Z KFT.HHA .HANG FTHANG ÉS T!Z KFTNG ÉS T!Z KFTG ÉS T!Z K!
Bavaria Magyarország

Szárazépítészeti megoldások

padlón, falon, mennyezeten új és felújítandó épületekhez

Padlófűtés
Felületi fűtés/hűtés szárazépítési technológiával

Nyondahibákárt nem vállalunk felelősséget.

A Wolf Bavaria Csoport 2004 óta sikeres, 
folyamatosan fejlődő, innovatív vál-
lalkozás, amely üzleti folyamatai-
ba a Hang és Tűz Kft. 2009-ben kap-
csolódott be és ma már önálló gazdasági 
társaságként működik.
A nemzetközi cégcsoport fő tevékeny-
ségi köre a szárazépítészeti hangszigetelő 
megoldások fejlesztése. Mint a téma 
szakértői, világszerte adunk taná-
csokat a legkülönbözőbb hangszigetelési 
megoldásokban érdeklődőinknek. 

Minden egy helyről

Az adatok a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg.
A megadott értékek ezért nem szerződésben rögzíthető adatok, csak tájékoztató jellegűek. 
Ezek az értékek az építési alkalmazások változásával megváltozhatnak.

+36 30 296 1447

www.hangestuz.hu

hangestuz@hangestuz.hu

Wolf Bavaria Magyarország 

Hang és Tűz Kft. 

1081 Budapest, Fiumei út 25.HANG ÉS TŰZ KFT.
Bavaria Magyarország

Hanggáltó rendszereink fő irányelve az egyszerűség és hatékonyság. 
Ezen az elven alapulnak mind a hanggátló, mind a padló- és falfűtési rendszereink.
Termékeink alkalmazhatóak bármely épületkategóriában, többek között az újépítésű, vagy régi, 
felújítandó épületekben, az iparban, gépek hangszigetelésére is.


