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Co jsou zvukově izolační
desky Wolf?

Pro podlahu, stěnu i strop

izolační deska
proti kročejovému zvuku

zvukově izolační deska

pohlcovač zvuku

Zvukově izolační desky Wolf jsou vyrobeny na bázi těžkých 
hmot v tzv. nepojené formě. V praxi to znamená použití 
biologicky čistého, páleného křemičitého písku integrovaného 
v třívlnném kartonu, který je konstruován na principu překližky. 
Dle známých fyzikálních zákonů může pouze těžká hmota 
v nepojené formě docílit vysokého zvukového útlumu a dobré 
tepelné akumulace.

V konstrukci třívlnného systému desky Wolf se používá 
specifi cká směs náplně z křemičitého písku, aby tak bylo 
možné pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. 
Zvuková vlna musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti 
vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých 
materiálů ztrácí zvuková vlna svojí energii, a je tímto
efektem výborně tlumena. Výhodou výroby zvukově 
izolačních desek Wolf je skutečnost, že základní surovinu
tvoří použitý karton z potravinářského průmyslu, jenž byl určen 
k balení potravin. Křemičitý písek se zase používal k čištění 
pitné vody. Tím je docíleno toho, že desky Wolf představují 
biologicky čistý stavební výrobek, který je obzvlášť vhodný
pro alergiky.

Wolf Professional

Wolf Twin

Wolf Tri

1

Rodinný dům, ve kterém byly ve všech podlažích
použity zvukově izolační desky Wolf místo potěru.

Patentově chráněné zvukově izolační desky Wolf 
představují zcela nový izolační systém pro použití 
ve stavebnictví. Ve všech svých detailech jsou 
vyrobeny z biologicky odbouratelných
a absolutně čistých materiálů. 
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Na zámku „Zu Lehen“ jsou rovněž použity
zvukově izolační desky Wolf.
Současně je zde instalována protihluková 
zástěna Wolf pro útlum venkovního hluku.

Tato patentovaná kombinace třívlnného kartonu
a křemičitého písku poskytuje uživatelům
nebývalý pocit pohody a klidu v celém prostoru, 
kde jsou desky Wolf instalovány.
Zvuk je extrémně dobře tlumen a absorbován, 
navíc teplo je velmi dobře akumulováno
a rovnoměrně rozloženo po celé ploše.

Jinými slovy, zvukově izolační deska Wolf je 
biologickou „wellnessdeskou“, která v porovnání 
s konvenčními podlahami, vyrobenými pomocí 
suchých i mokrých procesů, pozitivním způsobem 
mění celkové klima v interiéru. Hodnota pocitu 
pohody a komfortu má v tomto případě zcela 
odlišnou dimenzi, respektive defi nici.

Zvukově izolační deska Wolf byla díky
svým zcela specifi ckým vlastnostem vyznamenána 

spolkovým ministrem hospodářství a technologií
a získala „Spolkovou cenu za vynikající

inovátorský výkon v oblasti řemesel za rok 2007“
a Inovační cenu „Spolku region Norimberk“.
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www.ciur.cz
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Řešení pro
každou oblast
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Protihluková zástěna 55 dB
– maximální zvuková izolace

Desky jsou šroubovány na profi l Federschine
nebo dřevěné latě upevněné pomocí natloukacích hmoždinek,
případně přímo celoplošně lepeny na stěnu.

…na masivní stěny

Exclusiv – 5v1, podlahové topení s integrovanou 
zvukovou izolací. Konstrukční výška jen 34 mm

Slimline – supertenké podlahové topení
s konstrukční výškou 19 mm

PowerFloor – podlahové topení

PowerWall
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www.ciur.cz
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Desky jsou šroubované na dřevěné latě
nebo na profi l Federschine.

Libovolné dřevěné mřížování

– Jedno nebo
 vícevrstevná pokládka
– Položit na sraz
– Vyrovnat mezery
– Okamžitě pochozí
– Okamžitá pokládka
 další vrstvy

Použitelné také jako suchý potěr

šroubováno

Příčka
60 dB

…na stropy
...na příčky

Wolf – pohlcovač zvuku

...na podlahy
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Fitness studio hotelu Jungbrunn
v údolí Tannheimer je dokonale
izolované zvukově izolačními
deskami Wolf.

Podlaha má následující skladbu:
1. PVC
2. Stěrka Creaton Ziegel
3. Zvukově izolační desky Wolf
4. Násyp Perlite 
5. Betonová podlaha

Zvukově izolační desky Wolf bezpečně
odolávají vysokým tlakům – až 65 tun/m2

Jedná se o tzv. systém suchého potěru.

Tento systém umožňuje velmi rychlou
a ekonomicky úspornou pokládku, která 
nevyžaduje šroubované či lepené spoje.
Při použití zvukově izolačních desek Wolf tak 
nevznikají žádné zvukové mosty. Důvodem
je skutečnost, že desky jsou kladeny těsně
ke stěně. Nespojovaný, volně uložený plnicí
materiál dokonale tlumí každý zvuk.
Díky tomu odpadá i časově náročná
instalace okrajových izolačních pásků.

Pomocí zvukově izolačních desek Wolf 
představujících systém „suchého potěru“
instalovaného přímo na dřevěné či
betonové podlahy se docílí vynikajících
hodnot útlumu kročejového hluku
a nízkofrekvenčního zvuku.
Ve spojení s měkkými dřevovláknitými
deskami se již za pomocí jedné vrstvy
izolačních desek Wolf docílí mnohem
lepších zvukově izolačních hodnot
než u obvyklých potěrových systémů.

Suché potěry
ze dřeva a písku
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High Performance
Pohlcovač zvuku Wolf

Zvukově izolační desky Wolf
s nakašírovanou netkanou tkaninou

plus perforace.

Oblasti použití:
Vylepšení akustiky interiéru a zvukové 
izolace v konferenčních místnostech, 

velkoprostorových kancelářích, školách, 
školkách, call-centrech apod.

Standardní barvy:
bílá, černá, šedá

Protihluková 55 dB 
zástěna Wolf
Pohledová a protihluková zástěna

Konstrukce této pohledové a protihlukové
zástěny je tvořena dvěma vrstvami
izolačních desek Wolf umístěných uprostřed.
Desky jsou opláštěny dřevěnými prkny,
systém pero-drážka. Vše je zasazeno
do nerezových profi lů.

6
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Při pokládce je zapotřebí dbát na to,
aby zvukově izolační desky Wolf
byly kladeny na „vazbu“
s přesahem minimálně 10 cm.

Pokládka

Pokládka zvukově izolačních desek Wolf na rovném povrchu
je technicky tak jednoduchá, že ji zvládne naprosto každý.
Jednoduše pokládáme desky na podlahu od jednoho rohu
ke druhému, přičemž desky se kladou na sraz.

Následně po položení zvukově izolačních desek Wolf
lze přímo na ně pokládat fi nální vrstvu podlahové krytiny,
jako například parkety, laminát, korek, dlažbu atd.

Pokládka zvukově
izolačních desek Wolf
Hlavní přednost: jednoduchost a rychlost

7

1

wolf-katalog.indd   8wolf-katalog.indd   8 26.1.2011   12:54:2526.1.2011   12:54:25



8

Úprava rozměru

Přelepení páskou3

2

www.ciur.cz

Příklad použití zvukově izolačních 
desek Wolf ve fi tness studiu
v Mnichově.
Skladba podlahy:
– plovoucí podlaha
– Wolf Professional 15 mm
– měkká dřevovláknitá deska
   19 mm
Výsledkem je zlepšení
útlumu kročejového hluku
ze 70 na 44 dB.

Jednoduše přímočarou pilou,
kotoučovou pilou nebo
zalamovacím nožem

Hrany po ořezu přelepit biologickou
páskou Wolf Tape
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Zvukově izolační hodnoty
na dřevěných podlahách

175 mm dřevěná podlaha 10 mm plovoucí podlaha
 15 mm Wolf Professional
 30 mm minerální vata
 175 mm dřevěná podlaha

22 mm deska OSB 16 mm parkety
100 mm izolace dutin 15 mm Wolf Professional
200 mm nosník 9 mm měkká dřevovláknitá deska
16 mm omítka na rákosu 22 mm deska OSB
 100 mm izolace dutin
 200 mm nosník
 16 mm omítka na rákosu
 

 18 mm parkety
 15 mm Wolf Professional
 18 mm deska OSB
 235 mm nosník
 100 mm izolace dutin
 16 mm pružinový závěs
 30 mm sádrokarton

Zlepšení pomocí
Wolf Professional

Δ Lnw = 33 dB
Δ Rw = 15 dB

Zlepšení pomocí
Wolf Professional

Δ Lnw = 10 dB
Δ Rw = 6 dB

Zlepšení pomocí
Wolf Professional

Δ Lnw = 14 dB
Δ Rw = 10 dB

Lnw = hladina akustického tlaku kročejového zvuku
Rw = zvuková neprůzvučnost

18 mm deska OSB
235 mm nosník
100 mm izolace dutin
16 mm pružinový závěs
30 mm sádrokarton

Lnw = 81 dB

Rw = 42 dB

Lnw = 48 dB

Rw = 57 dB

Lnw = 56 dB

Rw = 61 dB

Lnw = 46 dB

Rw = 67 dB

Lnw = 67 dB

Rw = 50 dB

Lnw = 53 dB

Rw= 60 dB

9
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Hladina kročejového zvuku
(hrubá podlaha)
Lnw = 85 dB

Hladina kročejového zvuku
(zvukově izolační deska)
Lnw = 51 dB

Hladina kročejového zvuku
(zvukově izolační deska + HWF)
Lnw = 44 dB

Železobetonový strop 230 mm

Plovoucí podlaha 12 mm

Zvukově izolační deska Wolf 15 mm

Ochranná textilie Wolf 4 mm

Železobetonový strop 230 mm

Plovoucí podlaha 12 mm

Zvukově izolační deska Wolf 15 mm

Měkká dřevovláknitá deska 19 mm

Železobetonový strop 230 mm

10

Zvukově izolační hodnoty
na betonových podlahách

www.ciur.cz
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Použití zvukově izolačních desek 
Wolf na masivních stěnách

11

Cihlová stěna 100 mm
Hustota: 650 kg/m3

Cihlová stěna 100 mm
Zvukově izolační deska Wolf
lepená lepidlem Wolf 15 mm
Sádrokarton 15 mm

Cihlová stěna 100 mm
Laťování 30 x 50 mm
Zvukově izolační deska 
Wolf přišroubovaná 15 mm
Sádrokarton 15 mm

Cihlová stěna 100 mm
Federschine 16 mm
Zvukově izolační deska
Wolf přišroubovaná 15 mm
Sádrokarton 15 mm

Zlepšení útlumu zvuku: Δ Rw = 6 dB

Zlepšení útlumu zvuku: Δ Rw = 10 dB

Zlepšení útlumu zvuku: Δ Rw = 13 dB

42 dB

Zvuková neprůzvučnost (Rw):

48 dB

52 dB *)

55 dB *)

*) vypočtená hodnota
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12

Použití zvukově izolačních desek
Wolf u stěn s nosnou konstrukcí

Sádrokarton 15 mm
Dřevěná nosná konstrukce 100 mm
Sádrokarton 15 mm

50 dB – stěna

Sádrokarton 15 mm
Dřevěná konstrukce 100 mm                              
Zvukově izolační deska Wolf 15 mm
Sádrokarton 15 mm

Bez izolace dutin

Sádrokarton 12,5 mm                                           
Zvukově izolační deska Wolf 15 mm
Dřevěná, nebo kovová 100 mm
konstrukce zcela vyplněná 
Zvukově izolační deska Wolf 15 mm
Sádrokarton 12,5 mm

36 dB

Zvuková neprůzvučnost (Rw):

50 dB *)

62 dB *)

Zvukově izolační deska
Wolf našroubovaná

na kovovou konstrukci

POZOR: Sádrokarton je možné
přišroubovat pomocí rychlošroubů 
pouze do zvukově izolační desky 

Wolf! Rychlošrouby v kovové kon-
strukci vytváří zvukové mosty!!!

www.ciur.cz

wolf-katalog.indd   13wolf-katalog.indd   13 26.1.2011   12:54:4126.1.2011   12:54:41



Zvuková izolace

Nejnovější akustická měření zvukové neprůzvučnosti 
desek Wolf ukázala hodnotu Rw = 36 dB.

Vynikajících výsledků zvukového útlumu dosahují 
desky Wolf zejména v nízkofrekvenčním spektru
od 50–200 Hz (viz protokol vpravo).

Na základě výsledků měření lze konstatovat,
že zvukově izolační desky Wolf jsou vhodné
pro použití u zvukově izolačních dveří,
ve strojovnách a v modulární výstavbě.

Použití zvukově izolačních desek
Wolf ve střeše a stropě
Instalací zvukově izolačních desek Wolf do střechy respektive stropu lze dosáhnout
nebývale vysokých hodnot zvukového útlumu.

Použití zvukově izolačních desek Wolf je rovněž vhodné při sanaci a rekonstrukci starších staveb, 
zejména v případě, kdy je požadována zvuková izolace proti hluku z ulice, u železnice nebo například 
v blízkosti rušného leteckého provozu. Instalací zvukově izolačních desek Wolf lze docílit zlepšení 
útlumu zvuku až o 18 dB.

13

Montáž ze strany
spodní konstrukce

Zvukově izolační desky Wolf:
montované na rošt s roztečí 40cm

Zvukově izolační desky Wolf:
hotová montáž na strop
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Referenční projekt: 
Německé dráhy
důvěřují Wolf Bavaria
Skladby střechy po
sanaci proti zvuku:
– dřevěné trámy a parobrzda
– laťování (odstup 40 cm)
– přišroubovaná zvukově izolační
 deska Wolf
– přišroubovaný sádrokarton

zvuková neprůzvučnost Rw = 58 dB

Montáž zvukově izolačních desek 
Wolf na střešní šikminu

Zvukově izolační desky Wolf
lze velmi snadno zpracovávat
a připravovat. Za tímto účelem
je možné použít například
okružní pilu, přímočarou
pilu a dokonce i ostrý nůž.
Při zpracování je důležité,
aby ořezové hrany byly vždy
olepeny pomocí pásky Wolf.

14

Zpracování
www.ciur.cz
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Technické údaje:

15

Délka x šířka 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm
1250 x 625 mm 1200 x 800 mm

Tloušťka 15 mm 15 mm 10 mm

Plocha/deska 0,96 m² 0,96 m²
0,78 m² 0,96 m²

Váha/m² 18 kg 18 kg 12 kg

Zlepšení útlumu
kročejového zvuku Δ Lnw = 33 dB Δ Lnw = 33 dB Δ Lnw = 19 dB

Zvuková neprůzvučnost Rw = 36 dB Rw = 36 dB Rw = 26 dB

Požární třída dle DIN 4102 B2/B1

Plošné zatížení 65 t/m²

Bodové zatížení 4 kN

Hodnota Sd 0,2 m

Tepelná vodivost 0,17 W/(mK)

Měrná tepelná kapacita 1050 J/kgK

Lomové zatížení 2107 N podélné
2123 N příčné

Pevnost v tahu
za ohybu 

17,5 N/mm² podélná
17,6 N/mm² příčná

Oblast použití Podlaha, stěna a strop

Atestace
DIBT Z-23.21-1605

ofi -CERT 1085-CPD-0090
BBA 10/4763

WOLF Professional
(třívlnná překřížená)

WOLF Tri WOLF Twin
(dvojvlnná)
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Zvuk se šíří mechanickým vlněním v plynném, kapalném nebo pevném prostředí.
Lidský sluch přijímá vlnění ve frekvenční  oblasti mezi 16–20 000 Hz.
Zvlášť citlivě reaguje lidský sluch v oblasti 2 000–4 000 Hz.
Zvuk se měří v decibelech (dB) – jako hladina zvuku.
Hladinu zvuku od 60 dB vnímáme jako hluk, od 80 dB jako silný hluk
a u 120 dB leží hranice bolesti. Rozdíl hladiny zvuku o 10 dB
vnímá člověk pocitově jako dvojnásobně lepší nebo horší.

V oblasti, kde člověk slyší nejlépe, jsou izolační účinky desek Wolf obzvláště silné

Za hluk v budovách může především zvuk šířený vzduchem nebo konstrukcí (kročejový) stěn, stropů a podlah. Zvuk se šíří 
vzduchem rychlostí 344 m/s, betonem 3700 m/s, a ve dřevě 5000 m/s. Dřevo a beton jsou výbornými vodiči zvuku, proto 
vznikají problémy v dřevostavbách, dřevěných stropech a příčkách.

Obecně platí, že čím více nezhutněné masy a vrstev musí zvuková vlna překonávat, tím lepší je
zvukově izolační účinek materiálu. Desky Wolf spojují, jako žádný jiný materiál, všechny tyto vlastnosti.

Masa (křemičitý písek) – volné uložení (vlnitý papír) – vrstvy (vícevrstevná struktura vlnitého papíru)  
Kombinace těchto vlastností vede k výborným zvukově izolačním parametrům desek Wolf.

Všechny hodnoty jsou ověřeny ve zkušební laboratoři a přeměřeny v reálném prostředí stavby.
Hodnota zvukové neprůzvučnosti Rw=36 dB

Vysoké zvukově izolační hodnoty (do 45 dB) v oblasti nejnižších hodnot prahu slyšitelnosti
Žádný propad zvukově izolačních hodnot v celém frekvenčním spektru

Praktická měření potvrzují shora uvedené teoretické úvahy a přispívají ke spokojenosti našich zákazníků.
Hodnota zvukové neprůzvučnosti desek Wolf (Rw=36 dB) odpovídá 30 cm silné masivní stěně z porobetonu,

a to při tloušťce pouze 1,5 cm! Desky Wolf izolují 20x efektivněji!
Stavební materiály vykazují ve frekvenční oblasti 2 000–4 000 Hz typický propad zvukově izolačních hodnot.

Desky Wolf izolují v celém frekvenčním spektru na vysoké úrovni bez propadů.

Základy šíření zvuku
a zvukové izolace

hl
ad

in
a 

zv
uk

u

frekvence v Hz

práh slyšitelnosti
desky Wolf

hranice bolesti

Hudba
Řeč
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Vybrané reference
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Zvuková izolace pro 
průmyslové provozy

Zvukový kryt pro výrobní stroje
v průmyslových provozech.
Díky obložení zvukově izolačními 
deskami Wolf je dosaženo snížení 
hlučnosti ze 105 dB až na 60 dB.

Výrobní stroje

opláštění deskami Wolf

stropní montáž
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Fitness studio
v Mnichově
Podlaha byla v tomto případě izolována
pomocí zvukově izolačních desek Wolf
proti kročejovému zvuku. Bylo zde docíleno 
zlepšení útlumu kročejového zvuku
ze 70 na 44 dB.

Hudební universita v Ulsteru
v Irsku 1300 m²
K zlepšení akustiky interiéru byly stěny
koncertního sálu o rozloze 1300 m²
obloženy zvukově izolačními deskami Wolf.
Zvuková neprůzvučnost stěn dosáhla
hodnoty Rw = 65 dB.

Filmové studio
v Augsburgu 1200 m²

Filmové studio v Augsburgu:
montáž zvukově izolačních desek

Wolf na masivní stěnu

V nahrávacích studiích byly aplikovány 
na všech svislých stěnách zvukově 

izolační desky Wolf na laťování,
ke kterému byly desky přišroubovány. 

Díky deskám Wolf bylo docíleno 
naprostého utlumení hluku z blízké 

dálnice (Rw = 68 dB).

www.ciur.cz
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Výhradní dodavatel v ČR:
CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 326 901 411
fax: +420 326 901 456
e-mail: info@ciur.cz

www.ciur.cz

Zastoupení pro Slovensko:
VUNO HREUS, s.r.o.
Kvačalova 1207/47
010 04  Žilina
tel.: +421 41 56 40 519, 56 26 799
fax: +421 41 56 26 799
e-mail: vuno@vuno.sk

www.vuno.sk

Náš partner:

Již od roku 1991
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