
A zajszint határok szabályozása – Kaimann hangszigetelési megoldásokkal

 Szennyvíz, plúvia és használtvíz vezetékek hangszigetelése többrétegű hangszigetelési rendszerekkel

  A hatékony hangszigetelés és hangelnyelés növeli az épület értékét, a termelékenységet, a felhasználók komfort érzetét, 

miközben csökkenti a stressz okozta egészségügyi kockázatokat.

 Gyors szerelhetőség – hosszútávú tartósság

 Síma vízálló kivitel, könnyen tisztítható és véd a mechanikai behatásoktól

A szabványos vastagságnál is vékonyabb!
ÚJ: Szigetelőréteg vastagság 5 mm
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Miért hangszigetelünk?

A vízellátó és szennyvíz vezetékek zaját gyakran nagyon han-

gosnak és zavarónak tartják, amikor ezek olyan helyiségek 

mellett vannak vezetve,mint például a nappali és hálószoba, 

ezért zaj védelemre van szükség. A munkaterületen átveze-

tet állandó zajforrás csökkentheti a termelékenységet. Okai 

lehetnek a zavaró vízesési zajok és avagy testhang zaja az 

ívekben (léghang). Ha a vezeték közvetlen fizikai kapcsolat-

ban van egy másik tárgyal, mint például egy függesztő fém-

bilincsel, akkor a rezgések is terjednek felületről felületre és 

ez testhangot okoz.

A műszaki rendszerek zaja egy épületben gátolja koncentrá-

ciót, csökkenti jólétet és az életminőséget; így ez az egyik 

legfontosabb egészségügyi tényező, mely érinti az épületben 

lakókat és a felhasználókat. A hatékony hangszigetelés lakos-

sági, hotel vagy iroda épületekben, javítja az életminőséget és 

egy hozzáadott értéket képez. 

Az épületen belüli háztartási berendezésekre, mint szerel-

vények, gépek és vízvezetékek, megfogalmazott minimális 

hangszigetelési követelmények a német  DIN 4109 „Épüle-

tek zajvédelme”szabványban van szabályozva. A Szövetségi 

Környezetvédelmi Hivatal szerint a DIN 4109 szerint, a ren-

delkezések célja annak biztosítása, hogy az embereket akik 

az épületek élő és dolgozó tereiben tartózkodnak , meg kell 

védeni a hang átvitel „ésszerűtlen zaklatásától”. Ezen túlme-

nően a VDI 4100 is használható alapként Németországban. A 

VDI három hang védelmi szintet különböztet meg (SSt). Szin-

tektől és lakás vagy ház típusától függően, a háztartási beren-

dezések csak <35 dB (SSt I) és <22 dB (SSt III)  a műszaki 

berendezések zajszint között működhetnek. Magyarországon 

az MSZ 15601 szabvány tartalmazza a berendezések zajszint 

határértékeit épületekben.

Amennyiben zajártalom történik, a tervező vagy építész, va-

lamint a szerelési vállalkozó vonható felelősségre. Az utó-

lagos szigetelés nagyon költséges, vagy akár lehetetlen is 

lehet, a vezetékek áthelyezése nem lehetséges miután az 

épület már elkészült. Az ilyen esetek, nagyon magas kártérí-

tési igényt vonhatnak maguk után építőnek.Az építészek és 

a szerelők érdeke ezért: létezzen részletes hangszigetelési 

terv, projekt kezdetektől fogva az építési telephelyen.

A Kaivenience jelentősen hozzájárul a szennyvíz, a használt-

víz, valamint az esővíz ejtőcsövek hangszigeteléséhez és 

megfelel a műszaki előírásoknak. A Kaivenience alkalmazha-

tó műanyag és öntöttvas csövek hangszigetelésére, kiküszö-

böli a testhang rezgéseket és elnyeli a léghang okozta zajokat.
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A Kaivenience többrétegű zajvédelmi rendszer, alap rétege 

egy akusztikai hangszigetelő anyag, mely különböző fólia 

bevonatokkal kombinált, ezért alkalmazható bel-,  és kültéri, 

különösen  szenny-, és esővíz ejtőcsövek hangszigetelésére. 

A különösen nagy testsűrűségű >300 kg/m³, nyílt cellás  

elasztomer hab elnyeli mind test-, és léghangokat – a nagyon 

vékony 5 mm szigetelési vastagság ellenére is. A hanghul-

lámok gyorsan hatolnak be a cella szerkezetbe, mely egyre 

inkább többfelé szórja ezeket, csillapítja és elnyelve gyengíti. 

Ezen folyamat a hanghullámok csillapításához vezet (csök-

kentve a terjedelmét) az anyagon áthaladva. Ez valamennyi 

frekvenciára szinte igaz. Akár esési, testhang,vagy áramlási 

zajt kell csilappítani az anyagon keresztül, a hangszigetelő 

rendszernek meg kell felelnie a különböző magas frekvenci-

ás víz hangok találkozásának biztonságos zajcsökkentésére.

A kasírozások növelik a zajcsökkentést magasabb szintre, 

vissza irányítva hangot a rugalmas habba, ahol csillapítva 

lesz. A behatoló testhangot így nagymértékben léghanggá 

alakítja át és elfojtja. 

Kaivenience  Termék bemutató 

Kaivenience AB Kaivenience AB-ALU Kaivenience PLUS

Leírás

Többrétegű hangszigetelés  
elasztomer habból  
és nehéz fóliából

Többrétegű hangszigetelés,  
elasztomer habból, nehéz fóliából

és alumínium futatott fólia kasírozásból

Többrétegű hangszigetelés  
elasztomer habból  

és polimer nehéz fóliából

Szín Fekete / Antracit Fekete / Antracit / Ezüst Fekete / Szürke

Termék típus /  
Szigetelőréteg vastagság 

Lapok / Lapok öntapadós  
5 / 10 mm

Éghetőségi besorolása az
építőanyagok osztályáb E D-s2, d0 (5 mm) vagy D-s3, d0 (10 mm) E

Páradiffúziós ellenállási érték μ ≥100.000

Elérhető max. hangszigetelés SSt III / SSt EB II * –

Kültéri alkalmazás – • •

Méretek Hosszúság x szélesség: 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Csomagolási egységek 2 (10 mm) vagy 3 (5 mm) tekercselt lap/Karton, 24 karton/raklap 
Nagyobb csomagolási egység kérésre.

* Valamennyi eredmény további köztes réteg nélkül, ilyen például a gipszkarton fal lett meghatározva.  
   A köztes réteg, általában egy jobb hangszigetelési osztályú SST EB II  (Asz alapszint elöl mérve) besorolást eredményez.

Hatékony zajcsökkentő hangszigetelési rendszer



5© Kaimann GmbH | Módosítások joga fenntartva. | www.kaimann.com

Aluminium szerkezetű fólia 
üvegszál erősítéssel

Nyitott porusú, hidrofób és rugalmas szintetikus 
kaucsuk alapú akusztikai szigetelőanyag

Nehéz polimer alapú fólia,  
szervetlen anyagokkal töltve, ólommentes

Nyitott porusú, hidrofób és rugalmas szintetikus 
kaucsuk alapú akusztikai szigetelőanyag

Nagy sűrűségű és teherbirású polimer-fólia

Nyitott porusú, hidrofób és rugalmas szintetikus 
kaucsuk alapú akusztikai szigetelőanyag

Nehéz polimer alapú fólia,  
szervetlen anyagokkal töltve, ólommentes
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Plúvia  
csövek

Nyomócső  
egységek

Használt-, és
szennyvíz vezetékek
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Többrétegű zajvédelmi rendszer 
sokoldalú felhasználhatósággal

Egyszerű szerelhetőség
Vastagsága 5 mm vagy 10 mm, ez a 

Kaimann által kifejlesztet megoldás, 

mely vékonyabb mint a hagyományos 

egyéb rendszerek, éppen ezért alkal-

mazható nagyon keskeny beépítési 

helyzetekben. Például, ha a cső szük 

aknában, vagy a ház falához közel van 

vezetve, a vékony és nagyon rugalmas 

anyaggal könnyen és gyorsan lehet a 

vezetéket szigetelni - továbbá alkal-

mazható felújítások esetén is.

A hatékony hangszigetelési 
teljesítmény csökkenti a 
zajszennyezést
Egy könnyű műanyag ejtőcsőben, 2 l/s 

víz áramlási sebességnél, a Kaivenien-

ce hangszigeteléssel, a helységében 

ahol a vezeték található 15 dB(A) és 

a szerelőfal mögötti helységben 18 

dB(A) szintű zajcsökkentését érhető el.

Magas páradiffúziós
ellenállási érték 
Magas páradiffúziós ellenállási értéke 

μ≥100.000 és építőanyagok osztályá-

ba  legfeljebb BL-s2, d0*, biztonságo-

san megakadályozza a harmatponti 

párakicsapódást a termék külső felü-

letén. 

Magasfokú ellenállóképsség
A külső ellenálló bevonatnak köszön-

hetően a Kaivenience kevésbé érzé-

keny a külső behatásra, a sérülésre 

és harmonikusan illeszkedik be a kör-

nyzetbe, feltéve ha láthatóan van sze-

relve. Előzetes felületi tisztítás után, a 

Kaivenience AB külső felülete átfest-

hető hagyományos alkid vagy Kaifinish 

Color festékkel.

Egyszerű kezelhetőség
Köszönhetően a praktikus csomagolá-

si méreteknek: kb 203 mm x 203 mm 

x 841 mm, az egyedi kartonok köny-

nyedén szállíthatóak és kezelhetőek 

építési telephelyen.

* Az alkalmazástól függően
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A Kaivenience zajcsökkentő hatásának bizonyítására, hatósá-

gi vizsgálatokat végeztünk a Fraunhofer-Institut für Bauphy-

sik IBP, Stuttgartban, a DIN 4109:2018-01 és DIN EN 14366: 

2005-2 szabvány szerint.

A zajszint szimuláció, melyet egy esővíz ejtőcső fejt ki, állan-

dó áramlási sebességel 0,5, 1,0, 2,0 és 4,0 l / s keringtetett 

vízzel tőrtént, egy DN 100 átmérőjű csövön keresztűl. A 2,0 l / 

s áramlási sebesség, nagyjából megfelel a WC-öblítés átlagos 

áramlási sebességének. 

Vizsgálva tesztelt

* Az eredmények egyéb köztes réteg nélkül, például gipszkarton lettek meghatározva. 

Ebben a szimulációkban, kétféle hang zajszintet határoztak 

meg: Először léghang zajszintet, mely a helységben ahol a szi-

getelt vezeték található lett mérve, egyébb köztes réteg (pél-

dául gipszkarton) nélkül (Asz fal előtt). A másikban a testhang 

zajszintet, melyet a függesztő bilincsek továbbítanak a falon 

keresztül, melyhez a szigetelt cső volt rögzítve, a mögötte lévő 

helységbe (Asz fal mögött). A referencia mérés volt, megha-

tározni a szerkezetben keletkező zaj csökkentést a következő 

szobában, szigeteletlen esővíz ejtőcsővel, a födémáttörés ha-

barccsal tömítve.
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Tsz

Fsz 
fal mögött

Asz 
fal mögött

Psz

Tsz

Fsz
fal előtt

Asz 
fal előtt

Psz

Szerelőfal
(220 kg/m²)

Vízbetöltés

Fémbilincs

Vízgyűjtő tartály

Ejtőcső rendszer

Szigetelés

Födémáttörés 
habarccsal tömítve

Tsz: tetőszint
Fsz: földszint
Asz: alapszint
Psz: pinceszint

A mérési eredmények szerint, a 

Kaivenience hangszigeteléssel szi-

getelt, könnyű műanyag szenyvíz 

rendszerben, 2 l/s keringtetési se-

bességgel keringtetett víz esetén, a 

helységben ahol a szigetelt vezeték 

található 15 dB(A) hangelnyelés és 

18 dB(A) hangelnyelés a szerelőfal 

mögötti helységben érhető el. 

 szint csökkentésig
Akár 18 dB(A)

Gipszkarton köztes réteg nélkül mérve
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Kaivenience AB / AB-ALU  Műszaki adatok

Anyagtípus

Többrétegű hangszigetelőanyag, elasztomer hab-
ból, nehéz fóliából és (opcionálisan) alumínium 
futatott fólia kasírozásból 

Alapanyag

Nyitott porusú, hidrofób és rugalmas szintetikus 
kaucsuk alapú akusztikai szigetelőanyag, a pórus 
geometriák széles skálájával, a multi frekvenciás 
hangcsillapításhoz

Nehéz fólia
Nehéz polimer alapú fólia, szervetlen anyagokkal 
töltve, ólommentes

Külső felületi réteg  
(Kaivenience AB-ALU)

Aluminium szerkezetű fólia üvegszál erősítéssel

Szín

Alapanyag Fekete

lásd az (1) számú információt
Nehéz fólia Antracit

Külső felületi réteg  
(Kaivenience AB-ALU)

Ezüst

Felső hőmérséklet határ +100 °C

Alsó hőmérséklet határ –30 °C lásd az (2) számú információt

Páradiffúziós ellenállási érték Diffúziós ellenállási szám μ ≥ 100.000

A 
DIN EN 13469
DIN EN 12086 
szerint
lásd az (3) számú információt

Éghetőségi besorolása az
építőanyagok osztályába ◊

Kaivenience AB E A
EN 13823
EN ISO 11925-2 
szerint
lásd az (3) számú információtKaivenience AB-ALU D-s2, d0 (5 mm) vagy D-s3, d0 (10 mm)

Tűztechnikai jellemzők önkióltó lásd az (4) számú információt

Testsűrűség
Alapanyag >300 kg/m³

A 
ISO 845 
ASTM D1622 
szerint
lásd az (4) számú információt

Nehéz fólia ca. 2.000 kg/m³

Egészségügyi tényezők
Szálmentes: Magasfokú higéniai  
követelményeknek megfelelő  
Veszélyes anyag mentes

A (EG) Nr. 1907/2006 szerint

Tárolás
A szigetelőanyagot két évre a szállítástól, illetve 
szakszerű tárolástól számítva be  kell építeni. 
Öntapadós szigetelőanyagot egy éven belül.

Raktározás száraz, UV és napfénymentes 
helyen, tiszta helyiségekben normál 
páratartalom (50 % és 70 % között) 
mellett szobahőmérsékleten (0 °C és 
+35 °C között)

Kültéri alkalmazás Kaivenience AB-ALU Nem szükséges plusz védelem

(1) számú információ A Kaivenience AB a kereskedelemben forgalmazott alkid alapú, vagy Kaifinish Color festékkel átszínezhető. Festéshez 15 %-ban oldott festéket alkalmazzunk.

(2) számú információ –30 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel.

(3) számú információ Belső ellenőrzési értékek, BL-s2, d0 besorolásig.

(4) számú információ Belső ellenőrzési értékek.
◊ Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.
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Kaivenience AB / AB-ALU  Műszaki adatok

Hangátvitel  
Kaivenience AB

Mérési vizsgálat „HTEM műanyag ejtőcsővel“ * 
Áramlási sebesség: 2,0 l/s

Ellenőrzés alapja  
DIN 4109 vagy VDI 4100,  
Kisérleti beépítés DIN EN 14366 szerint

Szigetelőréteg vastagság   
(mm)

Léghangcsökkentés  
a helységben 
„Asz fal előtt“

Léghangcsökkentés  
a szerelőfal mögött ** 

„Asz fal mögött“

A-Zajcsökkentés (dB)

5 12 10

10 14 13

Csillapító hatás (dB)

Tercoktáv középfrekvenciái (Hz)

–10

–5

0

5

10

15

20

25

3.150 5.0001.600800400200100

Hangátvitel  
Kaivenience AB-ALU

Mérési vizsgálat „HTEM műanyag ejtőcsővel“ * 
Áramlási sebesség: 2,0 l/s

Ellenőrzés alapja  
DIN 4109 vagy VDI 4100,  
Kisérleti beépítés DIN EN 14366 szerint

Szigetelőréteg vastagság   
(mm)

Léghangcsökkentés  
a helységben 
„Asz fal előtt“

Léghangcsökkentés  
a szerelőfal mögött ** 

„Asz fal mögött“

A-Zajcsökkentés (dB)

5 12 11

10 15 13

Csillapító hatás (dB)

Tercoktáv középfrekvenciái (Hz)

–10

–5

0

5

10

15

20

30

3.150 5.0001.600800400200100

25

* Valamennyi eredmény további köztes réteg nélkül, ilyen például a gipszkarton fal lett meghatározva. A referencia mérés volt, meghatározni a szerkezetben keletkező zaj csökkentést a következő szobában, 
szigeteletlen esővíz ejtőcsővel, a födémáttörés habarccsal tömítve.

** Enyhíteni testhang átviteli hatást.

A termékünkkel hangszigetelt „Geberit Silent-db20” típusú cső mérési eredményeivel kapcsolatosan, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel.
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Kaivenience AB  Lemezek ∙ nehéz fólia bevonatos · méretre vágva

Szín: Fekete / Antracit

Szigetelőréteg 
vastagság

mm

Lapok · méretre vágva
1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Típus Cikkszám
Darab/
karton

m²/ 
Karton

5 KVAB-05-PL-S 4013002 3 ≈ 3

10 KVAB-10-PL-S 4013000 2 ≈ 2

* Szállítás visszaigazolás alapján.

Nagyobb csomagolási egység, illetve öntapadós lap  kérésre szállítható.

Kaivenience AB-ALU  Lemezek ∙ nehéz és alumínium fólia bevonatos · méretre vágva

Szín: Fekete / Antracit / Ezüst

Szigetelőréteg 
vastagság

mm

Lapok · méretre vágva
1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Típus Cikkszám
Darab/
karton

m²/ 
Karton

5 KVABA-05-PL-S 4013012 * 3 ≈ 3

10 KVABA-10-PL-S 4013010 * 2 ≈ 2

* Szállítás visszaigazolás alapján.

Nagyobb csomagolási egység, illetve öntapadós lap  kérésre szállítható.

Kaivenience Plus  Lemezek ∙ nehéz polimer fólia bevonatos · méretre vágva

Szín: Fekete / Szürke

Szállítás visszaigazolás alapján.
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Ragasztó · Tisztító · Védőbevonat

Leírás Cikkszám
Kiszerelés
tartalom

Darab/
karton

Ragasztók

Speciális ragasztó 414 · toluolmentes · ecsettel 4004706 220 g 24

Speciális ragasztó 414 · toluolmentes 4004708 660 g 20

Speciális ragasztó 414 · toluolmentes 4004710 2.200 g 6

Tisztító

Speciális tisztító 4004732 1,0 l 12

Védőfestékek

Kaifinish Color · Védőfestékek · fehér RAL 9010 4004719 0,75 l 4

Kaifinish Color · Védőfestékek · szürke RAL 7035 4004720 0,75 l 4

Szerszámok

Leírás Cikkszám
Darab/

Kiszerelés

Ragasztó adagoló

Ragasztó adagoló · hosszú nyakú · 17 mm ecset 4004718 1

Ragasztó adagoló · rövid nyakú · 17 mm ecset 4004715 1

Ecset 11 mm 4004716 1

Ecset 17 mm 4004717 1

Kések

Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés, penge hossza 15 cm 4004737 1

Műanyag nyelű fém pengés vágókés 4004735 1

Kaiflex kés szett · 3 kés, 1 élező kő 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll · Ezüst · a szigetelőanyag megjelölésére 4004730 * 12

* Szállítás visszaigazolás alapján.

Öntapadós szalagok

Leírás Cikkszám
Szélesség 

mm
Tekercs/ 
karton

Protect BLACK Butil ragasztószalag · 25 m hosszú

4004685 50 2

4004686 100 1

Protect Alu ragasztószalag · 25 m hosszú 4004401 * 19 36

Protect Alu ragasztószalag · 50 m hosszú

4004402 50 24

4004403 100 12

* Szállítás visszaigazolás alapján.
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info@kaimann.com · www.kaimann.com · © 2020 Kaimann GmbH · Módosítások joga fenntartva. 

Valamennyi adat és műszaki információ olyan eredményekre támaszkodik, melyeket jellemző felhasználási feltételek mellett születtek.  
Ezen adatok és információk tulajdonosa saját érdekében felelős azért, hogy időben tisztázza, hogy az adatok illenek-e az általa tervezett felhasználási területeknek. 

Kaivenience® a Kaimann GmbH bejegyzett védjegyei. 

Ahol mechanikus rendszerek működnek, a zaj elkerülhetetlen. A hangnyomás, hatással 

lehet a jó közérzetre  épületekben, például a lakásokban,  középületekben,  kereskedelmi egysé-

gekben,  szállodákban,  irodákban, stb., és ipari épületekben a stresszet okozó zajszint miatt. Így 

gyakran megtalálhatóak egymás melett, zajos berendezések és munkahelyek, a csendes pihenő 

zónák közelében. A hatékony Kaimann hangszigetelés, hangelnyelést és csillapítást biztosít, nö-

veli az épületek értékét, a termelékenységet, a felhasználók jó közérzetét és csökkenti a stressz 

okozta egészségügyi kockázatokat.

A zajszint határok szabályozása –  
Kaimann hangszigetelési megoldásokkal.

A ZAJ BENT
TARTÁSA!


