
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Řízení jakosti ISO 9001:2000

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

OBLAST APLIKACE

STANDARDNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O MATERIÁLU

EGGER SILENZIO DUO

Podkladový materiál pro instalaci laminátových podlahových prvků plovoucí podlahy (EN13329) a Design+podlahy (EN 16511:2014) na 
minerální podložky

Produkt Silenzio Duo

Modifikovaný podložní materiál XPS/PET s integrovanou vrstvou pro regulaci páry a 
samolepící těsnící páskou
zlatý antracit

Skládací rohož
10 m2/ balení  / 42 balení / paleta

Materiál

Barva

Typ dodání
Obal

Parametr Specifikace Tolerance Testovací metoda

Tloušťka [mm] 1,5

Délka [m] 8,5

Šířka [m] 1,18

0,04

Reakce na oheň Efl
Tvarování za tepla [°C] Nehodící se
Absorbce vody [%] Nehodící se
Tepelný odpor Rλ [m2K/W]
Difúzní odpor vodní páry SD [m]
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TECHNICKÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE CEN TS 16354

Popis Piktogram Parametr Hodnota Doporučení podle EPLF

Redukce nárazového hluku

Omezení odráženého hluku při chůzi

Odolnost vůči velkému míči

Pevnost v tlaku

Pevnost při stlačení

Dynamické zatížení

IS [db]

RWS probíhá probíhá

RLB [mm]

CS [kPa]

CC [kPa]

DL [cykly]

PC [mm]Bodová přizpůsobivost

Informace: Všechny výše uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách a na definovaných laboratorních materiálech a 
strukturách a mohou se různými systémovými složkami podlahové krytiny odchylovat od těchto zkušebních hodnot. V důsledku testovacích 
metod se mohou u všech uvedených výkonnostních parametrů objevit nepřesnosti.
Výše uvedené informace jsou založeny na současném stavu znalostí a měly by se používat při obeznamování s aplikací našeho produktu. Toto 
by se nemělo považovat za záruku určité kvality našich výrobků ani jejich použití pro konkrétní účely. Právní závazky nelze odvodit z informací 
uvedených v tomto dokumentu, podléhají změně. Stávající obchodní ochranná práva se musí dodržovat.

INFORMACE/POŽADAVKY

•	 	Rλ,B	(Tepelná	odolnost)

Tepelný odpor je odolnost součástky vůči proudění tepla nebo chladu.
Vyhřívané nebo chlazené podlahy:
Požadavky	na	EPLF:	 vyhřívané	podlahy:	R	≤	0,15	m2K/W
	 chlazené	podlahy:	R	≤	0,10	m2K/W

Rλ,B se vypočítá součtem Rλ – hodnot jednotlivých instalovaných komponentů (např. laminát + podložka + ochranná fólie proti vlhkosti) - viz 
pokyny výrobce.
Čím menší je hodnota Rλ,B podlahového systému nebo hodnota R podkladu, tím je podlahový systém vhodnější pro vyhřívací/chladicí podložní 

vrstvu.

Nevyhřívané podlahy:
Požadavky	na	EPLF:	Rλ	≥	0,075	m2K/W
Čím vyšší je hodnota R podkladu nebo Rλ,B podlahového systému, tím výraznější bude zvýšení teploty a komfortu pod nohama (tepelné izolační 

vlastnosti).

•	 	SD	Difúzní	odpor	vodní	páry	(SD-Wert)
Požadavky	na	EPLF:	SD	≥	75	m
Čím vyšší je hodnota SD, tím účinněji bude fólie chránit laminátovou podlahu před poškozením v důsledku zvýšení vlhkosti.

≥ 1,2

≥ 100 000

≥ 0,5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•	 	PC	Bodová	přizpůsobivost
Požadavky	na	EPLF:	PC	≥	0,5	mm
Za účelem akustické a mechanické ochrany laminátové podlahy by se mělo vyhýbat menším nerovnoměrným plochám. 
Podklad by měl být schopen kompenzovat drobné nepravidelnosti, jako jsou například granulace podlahového potěru na zemi. Čím vyšší 

je hodnota PC, tím lepší je kompenzační funkce.

Ochrana zatížením:
Podlahový systém se každodenním používáním namáhá.
Čím vyšší je hodnota DL, tím déle bude podklad odolávat dynamickým nárokům. (Zatížení při chůzi, statické zatížení, přesun nábytku)

•	 	DL	Dynamické	zatížení
Požadavky	na	EPLL:	DL	≥	10	000	cyklů	/	zvýšení:	≥	100	000	cyklů	(intenzivní / trvalé užívání) *
Dynamické zatížení při chůzi.

•	 	CS	Pevnost	v	tlaku
Požadavky	na	EPLF:	≥	10	kPa	/	zvýšení:	≥	60	kPa (intenzivní / trvalé užívání)*
Pevnost v tlaku při zatížení.
Čím vyšší je hodnota CS, tím lépe dokáže podložka chránit spojovací systém (společně vzdělávání/-zlom) proti oddělení a praskání.

•	 	CC	Pevnost	při	stlačení
Požadavky	na	EPLF:	≥	2	kPa	/	zvýšení:	≥	20	kPa (intenzivní / trvalé užívání)*
Pevnost při stlačení statickou zátěží (nábytek).
Čím vyšší je hodnota CC, tím lépe dokáže laminátová podlaha odolat trvalému zatížení těžkým nábytkem.

•	 	Odolnost	RLB	vůči	velkému	míči
Požadavky	na	EPLF:	≥	500	mm	/	zvýšené:	≥	1	200	mm (intenzivní / trvalé užívání) *
Aby se minimalizovalo poškození povrchu, musí být systém schopen absorbovat krátké těžké šoky z padajících předmětů.
Tím lépe dokáže podklad minimalizovat poškození povrchu podlahy.

•	 	IS	Nárazový	hluk
Požadavky	na	EPLF:	≥	14	dB	/	zvýšené:	≥	18	dB	(intenzivní / trvalé použití)*
Nárazový hluk je zvuk generovaný při chůzi na laminátové podlaze, který je pociťován v místnostech na nižších patrech.
Čím vyšší je hodnota IS, tím lépe dokáže podklad redukovat přenos nárazového hluku.

•	 	RWS	Odrážený	hluk	při	chůzi
Požadavky	na	EPLF:	ve	vývoji
Odráženým hlukem při chůzi se rozumí zvuk, ke kterému dochází a je pociťován v místnosti při chůzi na laminátové podlaze.
Zkušební metoda: ve vývoji

Pro více informací, zkušební metody atd. prosím nahlédněte do nového záznamového listu "Technický informační list: Podkladové 
materiály pod laminátové podlahové krytiny - zkušební standardy a ukazatele výkonnosti", (http://www.eplf.com).

* (intenzivní / trvalé použití)* = Laminátové podlahy / třída použití 31, 32, 33)


