
FixMat 
SOUND 2.1 SD
ПРОФЕСІЙНА ПІДКЛАДКА 
ПІД ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ

Багатошарові дерев’яні підлоги – це вироби, 
розроблені згідно з ідеологією екологічного
підлогового покриття з функціональним 
шаром з благородних порід дерев. Дерев’яне 
підлогове покриття можна укладати 
шляхом приклеювання його до основи або 
у «плаваючим методом» (без використання 
клею). Дерев’яні підлоги, як і ламіновані та 
вінілові підлоги, часто укладають плаваючим 
методом  на підкладках різних видів. Для 
того, щоб дерев’яна підлога безпечно служила 
довгі роки, а її якості не погіршувалися, 
слід застосовувати відповідну підкладку, 
що унеможливить прогинання підлоги при 
з’єднаннях, біля стін, не блокуватиме тепло від 
опалювальних систем, захистить від вологи, 
приглушить звуки як в приміщенні, так і під ним.

Часто через незнання, продавці рекомендують 
легкі пінопластові матеріали, які не підходять 
для використання під дерев’яні підлогові 
покриття, та можуть навіть пошкодити підлогу й 
негативно вплинути на комфорт користування.

Відсутність підкладки може призвести до 
пошкодження підлоги в майбутньому, а також 
це буде причиною неприємного шуму та 
скрипіння у всьому помешканні. Відчутні звуки 
будуть негативно впливати на оцінку самої 
підлоги користувачем, у якого може скластися 
враження, що підлога не відповідає своїм 
характеристикам. Більше того, чужорідні звуки 
будуть викликати у користувача дискомфорт. 
Цього можна уникнути, якщо використати 
оригінальну підкладку від Barlinek – серію 
OWLINE.

Компанія «Barlinek» для своїх виробів розробила 
підкладку, що має наступні властивості:

•  уможливлює правильне укладання підлоги,
•  покращує експлуатаційні властивості 

підлоги,
•  забезпечує довговічність підлоги протягом 

багатьох років.

 
це розумний та свідомий 
вибір споживачів

Тільки ця підкладка забезпечує підлоговому 

покриттю, яке укладається без клею, 

властивості подібні до приклеєної підлоги.



ЗБЕРІГАЮЧИ ПРАВИЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТА ТОВЩИНИ ПІДКЛАДКИ, 
КОМПАНІЯ «BARLINEK» СТВОРИЛА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ, ЯКИЙ ОПТИМАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЄ ВСІМ НАЙКРАЩИМ ВИМОГАМ ТАКОГО РОДУ ПРОДУКТІВ.

ПІДКЛАДКА FixMat SOUND 2.1 SD ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ПІДЛОГ, але з успіхом може використовуватися під штучні ламінатні підлоги із замковою 
системою (підкладка відповідає суворим вимогам асоціації EPLF). 
Ця підкладка має широке застосування, а передусім:

• Покращує акустичний комфорт – високий рівень звукоізоляції та поглинання звуків.
• Відмінно проводить тепло, що, в свою чергу, економить опалення.
• Має дуже високий коефіцієнт стійкості до навантажень – для приміщень з великою 

інтенсивністю руху, збільшує термін експлуатації підлоги.
• Крім того, вона поєднана з металізованою пароізоляційною плівкою (після 

склеювання стрічкою) – не пропускає залишкової вологи з підлоги.
Підкладка під підлогу має розмір 7,5 x 1 м, і з огляду на велику питому вагу близько 
1,85  кг/м, вона продається в рулонах по 7,5 м2.
Підкладка важка, завдяки чому вона не згортається, добре прилягає до основи, а 
відповідне намотування рулону дозволяє швидко та легко розкласти її без особливих 
зусиль. Цей формат підкладки є ідеальним для мінімізації залишків, полегшує 
обчислення необхідної кількості для кожного приміщення.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ 
Підкладка FixMat Sound 2.1SD – це високоякісний екологічний продукт, який на 90% 
складається з природної мінеральної сировини та поліуретанової основи.  Продукт не 
містить пластифікаторів, азбесту, формальдегіду, галогенів та важких металів.  Відповідає 
критеріям Французького агентства AFSSET A+ щодо вимог ЛОС (летючі органічні сполуки), 
має маркування «BLUE ANGEL» – екологічна етикетка, яка підтверджує, що продукт 
безпечний для довкілля та людини.

НЕГОРЮЧІСТЬ
Завдяки високому вмісту мінеральної сировини, підкладка має високий клас горючості 
BflS1 „негорючий”, а це означає, що її можна використовувати в громадських будівлях та 
спорудах.



БЕЗШУМНІСТЬ  
Завдяки унікальній структурі, підкладка ідеально прилягає до основи та дошки, тому 
забезпечує акустичний комфорт, подібний, як при клеєних підлогах:

• Звукоізоляція до 19 дБ – відмінно приглушує звуки кроків, що чутні у приміщеннях внизу 
– перетворює високі, неприємні звуки на низькі й приємні для вуха.

• Покращує акустику приблизно на 30% – зменшує звуки від підлоги, що чутні всередині 
приміщень, наприклад, кроки

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ 
Завдяки високій щільності 860 кг/м3 підкладка має дуже хорошу теплопровідність.
Підкладка ідеально підходить для приміщень з системами підлогового опалення, оскільки 
коефіцієнт теплового опору становить лише 0,009 [м² К/Вт]. Тепло не блокується.  
Це найкращий параметр серед пропонованих на ринку підкладок для звукоізоляції 
дерев’яних підлог. Низький коефіцієнт теплового опору означає, що їх можна 
використовуватися також у системах охолодження підлог.

СУХІСТЬ
Крім того, підкладка з’єднана з пароізоляційною плівкою. Тому не потрібна буде додаткова 
плівка, завдяки чому можна оптимізувати роботу під час її укладення. Вистачить склеїти 
краї підкладки металізованою стрічкою. Таким чином підлога буде захищена від 
попадання вологи з землі. Рулон стрічки (38 мм x 20 м) можна знайти всередині кожної 
упаковки з підкладкою.

БЕЗПЕЧНІСТЬ 
Завдяки високій щільності, підкладка має також високу стійкість до статичних та динамічних 
навантажень і протягом років не змінює своїх властивостей. Це має важливе значення для 
безпеки та захисту замкового з’єднання, що застосовується при укладенні дощок без клею.

СТІЙКІСТЬ 
Найвища на ринку стійкість до динамічних навантажень. Основний матеріал підкладки 
виготовляється з міцної сировини, не окислюється і не змінює своїх властивостей – 
строк служби розрахований на не менше ніж 30 років.

30 років* – Внутрішні дослідження, проведені компанією «Barlinek» у лабораторних умовах, довели, 
що застосування підкладки FixMat SOUND ефективно впливає на функціональні якості і строк служби 
дерев’яної підлоги.
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
 (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ІНШІ ПІДКЛАДКИ З ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ 
«BARLINEK»

В асортименті своєї продукції, залежно від застосування, компанія «Barlinek» має 
також інші натуральні підкладки, які є альтернативою підкладці FixMat:

КОРКОВА ПІДКЛАДКА (товщина: 2 мм) – натуральний продукт, довговічний та 
еластичний:

• хороша звукоізоляція до 20 [дБ]
• стійка до великих навантажень (висока щільність – 200–240 [кг/м3])
• можна використовувати до підлог з обігрівом (коефіцієнт теплопровідності 

– 0,04 [Вт/мК]
• легко і швидко монтується 
 

каталоговий номер POD002001
Упаковка: рулон 10 м2

ЕКОПЛИТА (різної товщини – 4 мм; 5,5 мм; 7 мм) – продукт з натурального 
деревоволокна:

• відмінний теплоізолятор (не підходить для підлог з обігрівом)
• ефективно вирівнює поверхню до приблизно 3 [мм] (залежно від товщини)
• хороша звукоізоляція до 19 [дБ]
• стійка до великих навантажень (щільність – 250 [кг/м3])

каталоговий номер POD00100
Упаковка: плити площею 6,99 м2 (розмір плити 590 x 790 мм)

BARLINEK S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel. +48 41 333 11 11
fax +48 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl
barlinek.com 

ЗАСТОСУВАННЯ FixMat Sound Коркова підкладка ЕКОплита

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЛОГИ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

СТІЙКІСТЬ ДО НАВАНТАЖЕНЬ

ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДКЛАДОК ВІД 
КОМПАНІЇ «BARLINEK» – ПОРІВНЯННЯ

Кожен тип підкладки має різні властивості при використанні під дерев’яну підлогу, тому вибирайте підкладку 
відповідно до ваших потреб:
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