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Green Glue Compound 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Το ηχοµονωτικό συνδετικό υλικό Green Glue Compound 

είναι ένα µοναδικό προϊόν, ιδανικό για ηχοµονωτικές 

κατασκευές ξηράς δόµησης και ελαφρών δοµικών 

στοιχείων (γυψοσανίδες, ινοσανίδες, OSB κλπ), µε 

εξαιρετική σχέση κόστους προµήθειας, τοποθέτησης και 

ηχοµονωτικής απόδοσης. 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι µοναδικές ιδιότητες του υλικού αποσβαίνουν δονήσεις που προκαλούνται από ηχητικά 

κύµατα, τα οποία ταξιδεύουν µέσα από δοµικά στοιχεία σε οροφές, τοιχοποιΐα και δάπεδα. 

Συγκριτικά µε αντίστοιχες κατασκευές ηχοµόνωσης χωρίς πρόσθετο ηχοµονωτικό υλικό ή 

µε προσθήκη αντίστοιχου του Green Glue υλικού, η Green Glue Compound προσφέρει τα 

ακόλουθα ενδεικτικά πλεονεκτήµατα: 

• Ηχοµονωτική ικανότητα STC 55, έναντι STC 44, για κατασκευή τοιχοποιΐας µε 

ξύλινο πλαίσιο 60mm, διπλή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm σε κάθε πλευρά 

και ενδιάµεση στρώση Green Glue σε κάθε πλευρά έναντι κατασκευής 

τοιχοποιΐας µε ξύλινο πλαίσιο 60mm, διπλή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm σε 

κάθε πλευρά χωρίς Green Glue, αντίστοιχα. 

• Ηχοµονωτική ικανότητα STC 52, έναντι STC 48, για κατασκευή τοιχοποιΐας µε 

ξύλινο πλαίσιο 60mm, µονή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm από την µία 

πλευρά, δύο στρώσεις γυψοσανίδας 16,5mm στην άλλη πλευρά και 

ενδιάµεση στρώση Green Glue, έναντι κατασκευής τοιχοποιΐας µε ξύλινο 

πλαίσιο 60mm, µονή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm από την µία πλευρά, δύο 

στρώσεις γυψοσανίδας 16,5mm στην άλλη πλευρά µε ενδιάµεση στρώση 

ηχοµονωτικής µεµβράνης ελαστικού υλικού, τύπου Soundbar 5R µε βάρος 5 

Kgr/m2, αντίστοιχα. 
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Σηµαντικό πλεονέκτηµα στον χρόνο εφαρµογής και κατ’ επέκταση στο κόστος αυτής έναντι 

κατασκευών µε χρήση υλικών τύπου Soundbar ή αντίστοιχων. 

 

ΜΟΡΦΗ – ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Green Glue Compound (pail): ∆οχείο 18,9lt (ποσότητα για µέση κάλυψη 34m2). 

• Green Glue Compound (cartridge): Φύσιγγα 0,828lt (ποσότητα για µέση κάλυψη 1,5m2). 

 

Μην ξεχάσετε το κατάλληλο εργαλείο εφαρµογής για κάθε τύπο συσκευασίας. 


