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O bowiązek ochrony przed ha-
łasem i drganiami wynika
z zapisu w prawie budowla-
nym (Ustawa Prawo budow-

lane z 7 lipca 1994 r. wraz z później-
szymi zmianami, Dz.U. 1994 nr 89,
poz. 414) i stanowi jedno z siedmiu wy-
magań podstawowych. Fakt ten jest po-
wszechnie znany wszystkim uczestni-
kom procesu budowlanego, ale w prak-
tyce to wymaganie nie zawsze jest speł-
niane.

Błędy w projektowaniu i wykonaw-
stwie budynków, prowadzące do nie-
właściwych warunków akustycznych
w pomieszczeniach, mogą wynikać
z pomijania lub wybiórczego traktowa-
nia wymagań akustycznych ujętych
w przepisach. Przyczyną takiej sytuacji
często jest to, że akustyka to niezwykle
rozległa dziedzina, a wspomniane akty
prawne zawierają wiele pojęć i zależno-
ści, których zrozumienie i wykorzysta-
nie wymaga dużego zaangażowania,
czasu i niejednokrotnie doświadczenia.

Co kryje się pod pojęciami zawar-
tymi w normach dotyczących akusty-
ki? Jak skorzystać z przedstawio-
nych w normie algorytmów oblicze-
niowych? Jakie rozwiązania z do-
stępnej oferty rynkowej spełniają
określone wymagania izolacyjności
akustycznej?

Na te i inne pytania stara się odpowie-
dzieć portal STREFA PROJEKTANTA,
nowe narzędzie ISOVER dedykowane
projektantom i architektom. STREFA
PROJEKTANTA to zestaw narzędzi
i materiałów, które w kompleksowy

sposób wspomagają projektowanie
przegród budynku ze względu na ich
izolacyjność termiczną, akustyczną,
bezpieczeństwo pożarowe i zrównowa-
żone budownictwo. Strefa zawiera
VADEMECUM PROJEKTOWANIA
oraz BIBLIOTEKĘ BIM, których ce-
lem jest wsparcie w pracy projektantów
i osób biorących udział w procesie inwe-
stycyjnym. Prezentowane rozwiązania

dotyczą przegród budowlanych, w tym:
ściany zewnętrznej (fasady wentylowa-
nej, ściany o konstrukcji drewnianej,
ściany w budynkach halowych, muru
warstwowego), ściany wewnętrznej, da-
chu skośnego (w tym izolacji nakrok-
wiowej), dachu płaskiego, stropu (pod-
łogi pływającej, stropu międzykondy-
gnacyjnego, stropu oddzielającego prze-
strzeń ogrzewaną od nieogrzewanej).
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STREFA PROJEKTANTA
ISOVER pomoże znaleźć

optymalne rozwiązanie

Zapraszamy do odwiedzenia i zalogowania się na:
www.strefa-projektanta.pl
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