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STADIP SILENCE® Beskyttelse mod støj, UV-
blegning og personskade.
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Støj er uønsket lyd 

Lyd som vi vil undgå eller i det mindste dæm-
pe klassificerer vi som støj eller mislyd. Det 
indebærer at samme lyd kan opfattes helt 
forskelligt afhængig af hvem der hører det 
og i hvilken sammenhæng. Diskoteksmusik 
er et godt eksempel på det. 

Når man skal finde det rette støjdæmpende 
glas må vi derfor starte med at identificere 
støjkilden. Der er forskel på om støjkilden 
er klaprende sko på gangene eller om det er 
trafiklarmen fra ringvejen udenfor vinduet. 
Der er ydermere forskel på almindelige tog 
og højhastighedstog.

Det er vigtigt at vide, da forskellige støjkilder 
dæmpes med forskellige glaskonstruktio-
ner. Den nye SILENCE folie giver nye mulig-
heder til dæmpning af støj og kan forbedre 
lydmiljøet de fleste steder

Støj kan defineres

Lyd er trykbølger i luft, vand eller faste
materialer og forplanter sig som ringe i
vand. Lydens karakter bestemmes af to
faktorer – frekvens og tryk. Når man
måler støj anvender man frekvens (Hz)
og lydstyrke (dB). Hertz angiver hvor på
klaveret man spiller og decibel angiver
hvor hårdt man trykker på tangenterne.

STADIP SILENCE® er et lamineret 
enkeltglas

Den usynlige folie ligger mellem to stykker 
floatglas og udover at have stærkt lyddæm-
pende egenskaber er den også effektiv be-
skyttelse mod solens blegende UV stråler.

STADIP SILENCE® er også et personsik-
kerhedsglas. Dvs. at hvis man falder ind 
i glasset, går glasset i stykker, men glas-
skårene bliver siddende i folien så risi-
koen for skæreskader minimeres. Saint-
Gobain har skabt forskellige varianter af 
STADIP SILENCE®, hvor der tages hensyn 
til de forskellige støjkilder.

Glas med lyddæmpende egenskaber

STADIP SILENCE® kan leveres i forskel-
lige farver ved at kombinere med STA-
DIP COLOR®. Den kan også leveres med 
forskellige mønstre ved at silketrykke på 
glasset (SERALIT®) eller ved at tilføje en 
folie med mønstre.

Størstedelen af løsninger med SILENCE
folien er opbygget som energiruder og 
benævnes SGG CLIMAPLUS® SILENCE og 
opfylder da kravet til lav U-værdi.
Naturligvis kan glasset også få solafskær-
mende eller andre egenskaber.

Samme glas giver forskellige værdier

Da støjkilden kan variere, kan man ikke 
regne med at glassets evner til at dæmpe
støj, er den samme i alle situationer. Det 
gælder derfor om at vælge det rette glas 
alt afhængig af hvilke frekvens støjkilden 
har. En rude kan være effektivt lyddæm-
pende mod bytrafik, men dårligt lyddæm-
pende overfor højhastighedstog.

Flere krav til glasset

Til interiørløsninger er et enkelt lag STA-
DIP SILENCE® det mest almindelige krav. 
I facader kan der både være krav til ener-
gi, solafskærmning og nogle gange endda 
også indbrudsbeskyttelse. De mange for-
skellige krav kan løses ved hjælp af for-
skellige kombinationer med energiglas 
med solafskærmende egenskaber.
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