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Řešení kročejového 

útlumu v podlahách



Proč vůbec řešit akustiku podlah?

 Akusticky vhodně řešená podlahová konstrukce je 

nedílnou součástí moderního komfortního bydlení 

 Eliminace sociálních konfliktů v bytových domech i 

vícegeneračních rodinných domech

 Normované požadavky vycházející z :                                          

ČSN 73 05 32  Akustika - ochrana proti hluku v 

budovách - požadavky                                             

ČSN 74 45 05  Podlahy - společná ustanovení



Co je weber.sys dB ?

 Základní podlahový akustický systém s celkovou tloušťkou 
souvrství od 53 mm

 Vhodný především pro novostavby a celkové rekonstrukce

 Technologicky jednoduché a spolehlivé řešení

 Cenově velmi příznivé řešení

 Možnosti povrchové úpravy dlažba nebo PVC / CV

 Kročejový útlum řešení s dlažbou  ΔLw = min 17 dB 

 Kročejový útlum řešení s PVC / CV  ΔLw = min 21 dB

 Systém je určen do prostor bytové a administrativní výstavby s 
celkovým zatížením podlahy do 200 kg / m2 dle ČSN 74 4505
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Weber.sys dB – měření 

Testování systému  weber.sys 
dB          v TZUS Teplice

Testovány celkem dvě tl. 
podložky 5 a 10 mm

Podlahová krytina dlažba 
a PVC / vinyl

Testování proběhlo 
opakovaně na týchž 
vzorcích v průběhu 6 
měsíců



             TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 

    Pobočka 0400 - Teplice 

Tolstého447, 415 03  Teplice, Česká republika 

    vydává  

  OSVĚDČENÍ 
   Č. 040 - 050306 

  výrobc i :  

 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

divize WEBER 
IČ: 25029673 

Adresa/výrobna: Radiová 364/3, 102 00 Praha 10 
 

Tímto  osvědčením se  po tvrzu je,  že  stavební  výrobek:  

weber.sys dB s povrchovou úpravou dlažba  
 

Popis  výrobku:  

Vrstva Tloušťka vrstvy 

Weber.bat dB podložka – systémová akustická podložka 5 mm 

Weber.bat beton dB – samonosný systémový cementový potěr Minimálně 40 mm 

Weber.bat výztuž – sklovláknitá výztužná tkanina - 

Weber.podklad A – penetrační nátěr - 

Weber.for flex – flexibilní lepidlo na dlažbu třídy C2T S1 5 mm 

Dlažba  Minimálně 9 mm 

Weber.color comfort – spárovací malta třídy CG2 W - 
 
 

     Dosahuje následujících hodnot snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku 

 (zlepšení kročejové neprůzvučnosti) Lw 

Sledovaná vlastnost – Lw  

Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku (zlepšení kročejové 
neprůzvučnosti) 

Zjištěná hodnota dle             
ČSN EN ISO 10140-1 
Příloha H 

Lw 

weber.sys dB s povrchovou úpravou dlažba 17 

 

POZNÁMKA: Minimální kročejový útlum je výsledkem opakovaného měření v průběhu 6 měsíců, 

 

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu o měření vzduchové neprůzvučnosti podle 

 ČSN EN ISO 10140-1 a ČSN EN ISO 10140-3 č. 040 - 048378 ze dne 13.11.2015, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, 
s.p., pobočka 0400 – Teplice, Tolstého 447, 415 03  Teplice 

 
 

 

 

Teplice, 13. listopadu 2015 Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. 

     Ředitel pobočky Teplice 

             TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 

    Pobočka 0400 - Teplice 

Tolstého447, 415 03  Teplice, Česká republika 

    vydává  

  OSVĚDČENÍ 
   Č. 040 - 050307 

  výrobc i :  

 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

divize WEBER 
IČ: 25029673 

Adresa/výrobna: Radiová 364/3, 102 00 Praha 10 
 

Tímto  osvědčením se  po tvrzu je,  že  stavební  výrobek:  

weber.sys dB s povrchovou úpravou PVC / vinyl 
 

Popis  výrobku:  

Vrstva Tloušťka vrstvy 

Weber.bat dB podložka – systémová akustická podložka 5 mm 

Weber.bat beton dB – samonosný systémový cementový potěr Minimálně 40 mm 

Weber.bat výztuž – sklovláknitá výztužná tkanina - 

Weber.podklad floor – penetrační nátěr - 

Weber.floor 4150 – cementová samonivelační hmota Minimálně 5 mm 

Weber.floor 4815 – lepidlo na PVC / CV krytinu - 

PVC / vinyl podlahová krytina Minimálně 2 mm 
 
 

     Dosahuje následujících hodnot snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku 

 (zlepšení kročejové neprůzvučnosti) Lw 

Sledovaná vlastnost – Lw  

Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku (zlepšení kročejové 
neprůzvučnosti) 

Zjištěná hodnota dle             
ČSN EN ISO 10140-1 
Příloha H 

Lw 

weber.sys dB s povrchovou úpravou PVC / vinyl 21  

 

POZNÁMKA: Minimální kročejový útlum je výsledkem opakovaného měření v průběhu 6 měsíců, 

 

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu o měření vzduchové neprůzvučnosti podle 

 ČSN EN ISO 10140-1 a ČSN EN ISO 10140-3 č. 040 - 048378 ze dne 13.11.2015, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, 
s.p., pobočka 0400 – Teplice, Tolstého 447, 415 03  Teplice 

 
 

 

 

Teplice, 13. listopadu 2015 Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. 

     Ředitel pobočky Teplice 



Přehled podlahových akustických řešení 

Weber



weber.sys dB s 

dlažbou

weber.sys dB s 

PVC / vinyl

weber-Damtec

s dlažbou

weber.sys acoustic

dlažbou

rekonstrukce novostavby

Použití podlahových akustických 

řešení Weber

Tloušťka systému v mm



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Pavel Svatoš
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