
TECSOUND STRIP 

TECSOUND STRIP ürünleri, polimer esaslı Tecsound ürünleri ile yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile 
diğer yapı elemanlarının doğrudan temasın ı engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Standart olarak 
5mm kalınlığa sahip olan ürünler, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift 
tara flı bant ile lamine edilmiştir. Kalınlığa ve üzerine gelecek yüke göre, Tecsound Strip ürünleri ile, doğal frekansı 8Hz - 
20Hz arasında değişen detaylar tasarlanabilir. 
 
TECSOUND STRIP series products are made of polymer based tecsound products and used for elastomeric vibration 
separator between wall-floorceiling constructions and other elements of structure. Standart thickness is 5mm, but may also 
produce for different thicknesses upon request. One side has self adhesive bant to install easily. Details can be designed to 
meet natural frequencies between 8Hz - 20Hz under various loads with Tecsound Strip. 
 

 
 

1- MEVCUT DUVAR / EXISTING WALL 
2- GALVANİZ PROFİL KONS. / GALVANIZED PROFILE CONS. 
3- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL 
4- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD 
5- TECSOUND GÜRÜLTÜ BARİYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER 
6- TECSOUND STRİP 
7- AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT 
 
TECSOUND STRIP serisi ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı 
oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konst rüksiyonları, gaz beton, tuğla duvarların döşemelerle temasını engellemek için 
farklı kalınlık ve genişli klerde kullanılabilir. Tecsound Strip ürünleri Class B s2d0 yanmazlık sertifikasına sahip olması 
nedeniyle yan gına dirençli duvar imalatında kullanılabilir. 
 
TECSOUND STRIP series products can produce to different widths between 10mm - 1000mm upon requests. Its easy to 
install to all surfaces and very cost effective. The products may be used with different thicknesses and widths under the 
galvanised,steel profiles, conctare blocks and brick blocks to seperate direct connections with floors. Tecsound Strip products 
have Class B s2d0 fireproofing certificate so that they can be used fireproofed wall details. 


