
SILENT
BY GLASSOLUTIONS

Effektiv støjreducering



SILENT
Glas med en STADIP SILENCE® har en særlig god lydfolie mellem glassene og fås enten som enkeltglas eller termorude. 
Lyd er alt, hvad vi kan høre. Det behøver ikke nødvendigvis være støj, hvorimod støj er uønsket lyd, som kan medføre for-
styrrelser, ineffektivtet og dårligt indeklima. 

DECIBEL
Decibel (eller dB)-skalaen bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er i alle de frekvenser, det 
menneskelige øre kan opfatte. Decibel-skalaen er opbygget logaritmisk. Det betyder, at hver gang lydenergien (lydeffekten) 
bliver fordoblet, øges dB-indekset med 3. 
Skalaen er opbygget på den måde, fordi det menneskelige øre opfatter lyden som logaritmen til lydtrykket snarere end 
som selve lydtrykket. Dog opfatter det menneskelige øre ikke nødvendigvis stigninger på 3 eller 6 dB, som en fordobling af 
lydstyrken. Ofte skal der mere til; op til 10 dB, før vi opfatter lyden som værende dobbelt så høj. 
Det laveste på skalaen er 0, der er grænsen for, hvad det menneskelige øre kan høre. I en stille dagligstue vil der normalt 
være omkring 20-30 dB støj. Ved samtale i et normalt leje foregår det med omkring 60 dB.   

*Glassets RW værdi, lydreduktion og laboratoriemålt værdi.
**Løsningens RW værdi, Delta Test Report, april 2016.

Glastype Glastykkelse Vægt kg/m2 Profiler Lydreduktion Rw, dB
Glas*            Glasvægge**               Glasvægge***           Glasdør sammen                  
d                                                                                           med vægge**** 

SECURIT® 10 mm 25 kg 25 mm   35                    32                           32                             31

SECURIT® 12 mm 30 kg 25 mm   36                    32                           33                             31

SECURIT STADIP SILENCE® 10,76 mm 25 kg 25 mm   38                    32                           35                             31

SECURIT STADIP SILENCE® 12,76 mm 30 kg 25 mm   39                    37                           37                             36

STADIP SILENCE® 12,76 mm 30 kg 25 mm   39                    32                           37                             31

STADIP SILENCE® 88.2 16,76 mm 40 kg 30 mm   41                    32                           38                             31

Termorude med SILENCE® folie 36 mm 40 kg 52 mm   44                    32                           40                             31

Termorude med SILENCE® folie 38 mm 45 kg 52 mm   46                    42                           42

***Beregnede værdier, forudsat korrekt montage.
****Løsningens samlede RW værdi, Delta Test Report, april 2016  
       (10 m2 glasvægge med dør og overglas).

VÆRDIER
Den laboratoriemålte værdi (Rw) vil ofte være 2-3 dB højere end feltværdien (R’w), som måles på pladsen i det færdige 
byggeri. Derfor opereres der med en sikkerhedsmargin på 3 dB til de beregnede værdier. 

LYDISOLERENDE GLASTYPER
STADIP SILENCE® er et lamineret glas med en folie, der har særlige lydisolerende egenskaber. Folien er usynlig og har 
samme sikkerhedsmæssige egenskaber som almindeligt lamineret glas. Glassets tykkelse er 11, 13 eller 17 mm og har en 
dB på henholsdvis 38, 39 og 41 dB. 
For at øge lydreduktionen yderligere tilbydes STADIP SILENCE® også i specielle termorudeopbygninger, hvor glassene 
opbygges asymmetrisk, hvilket er med til at holde lydbølgerne yderligere tilbage. Glassets tykkelse er henholdsvis 36 og 38 
mm og har en dB på henholdsvis 44 og 46.

YDERLIGERE LYDISOLERENDE PRODUKTER
   › GS 2 mm skumtape. Tilbydes til montage under profilerne langs gulv, væg og loft for yderligere lydtæthed.
   › GS hæve/sænke lydskinne. Til montage under glasdør, 39 dB (Rosenheim certificated). 

 


