
SGG STADIP SILENCE®

SGG CLIMAPLUS® SILENCE Õhuke mürasummutav
vahekile, mis on ühtlasi
ka isikuturvaline ja
pakub kaitset UV-kiirte
pleegitava toime eest.



2 • SGG STADIP SILENCE®

Müra on soovimatu heli
Helisid, mida me soovime vältida või vähemalt summutada,

nimetatakse müraks või lärmiks. See tähendab aga, et sama heli

võidakse tajuda erinevate indiviidide poolt ja erinevas keskkonnas

täiesti erinevalt. Heaks sellekohaseks näiteks on diskomuusika.

Selleks, et klaasi abil müra summutada, tuleb alustada müraallika

kindlakstegemisest. On suur vahe müra vahel, mida tekitavad sam-

mud koridoris ja näit. liiklusmüra tänaval akna taga. Isegi

tavarongid ja kiirrongid tekitavad erinevat müra. Seetõttu ongi vaja

alati meeles pidada, et erinevatest allikastest lähtuva müra sum-

mutamiseks vajame me erinevaid klaaslahendusi. Uus SILENCE kile

pakub müra summutamiseks uusi võimalusi ning töötab efektiivselt

erinevates mürakeskkondades.

Olulised mõisted

Müra summutamisega seoses kasu-
tatakse mitmeid erinevaid mõisteid ja
karakteristikuid. On oluline teada, kas
kõne all olev näitaja käib klaasi, akna
või kogu seinaelemendi kohta.

Allolev tabel toob selgust
akustilistesse näitajatesse.

Müra on määratletav

Heli on mingis keskkonnas (õhk, vesi,
tahked kehad) lainena leviv võnkliiku-
mine. Võngete arvu sekundis nimeta-
takse sageduseks ja väljendatakse hert-
sides (Hz). Inimkõrv tajub helisid sage-
dusvahemikus 16 Hz - 20 kHz. Müra
valjust mõõdetakse ja väljendatakse
detsibellides (dB).

Näitaja

Rm

Rw

R’w

Ra

Ratr

Ctr

Ctr 50-5000

Definitsioon

Aritmeetiline keskmine mürasummutusnäitaja sagedusvahemikus  100-3150 Hz.

Keskmine näitaja, mis võtab arvesse inimkõrva võimet tajuda erinevaid 
sagedusi. Kõrvalekalded standardkõverast ei tohi ületada 30 dB. Näit
registreeritakse sagedusel 500 Hz.

Keskmine näitaja samadel tingimustel nagu eelmine, kuid kogu elemendi
kohta, s.t. klaas + klaasiga piirnevad ehitusosad (-detailid).

Kindlast müraallikast lähtuva kindla sagedusega müra isolatsiooniindeks.
Kõikidel müraallikatel on oma unikaalne Ra näitaja. Mõõtevahemik: 100-3150 Hz.

Liiklusmüra ( tüüpiline linnaliiklusmüra) isolatsiooniindeks.
Mõõtevahemik: 100-3150 Hz.

Ctr - sama mis Ratr

Liiklusmüra isolatsiooniindeks mõõtevahemikus: 50-5000 Hz.
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SGG STADIP SILENCE®
lamineeritud klaas
Kahe klaasikihi vahele paigaldatud
spetsiaalne PVB-kile on väga heade
mürasummutavate omadustega,
pakkudes samal ajal ka kaitset
UV-kiirguse pleegitava toime eest.

SGG STADIP SILENCE® on ka isikuturva-
klaas, s.t. klaasi purunemise korral
hoiab vahekile klaasikilde koos ja
minimeerib võimalike vigastuste ohu.

Saint-Gobain-i tootevalikus on
erinevaid SGG STADIP SILENCE® kombi-
natsioone, mis pakuvad kaitset
erinevate müraallikate poolt
tekitatud soovimatu lärmi vastu.

Soovite mürasummutavate
omadustega sisekujundus-
klaasi?

SGG STADIP SILENCE® on saadaval
erinevates värvides kombineerituna  
SGG STADIP COLOR® klaasiga ja erine-
vates mustrites trükituna klaasi 
pinnale (SGG SERALIT®) või vahekilele 
(SGG IMAGE®).
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SGG CLIMAPLUS® SILENCE
klaaspakett
Klaaspaketid, mille üheks klaasiks on
mürasummutava kilega lamineeritud
klaas, kannavad nime SGG CLIMAPLUS®
SILENCE (selektiivklaasiga) või 
SGG CLIMALIT SILENCE (ilma selektiiv-
klaasita). Lisaks on loomulikult võima-
likud ka igasugused muud kombinat-
sioonid päikesekaitseklaasidega 
(näit. SGG COOL-LITE SKN), karastatud
klaasidega (SGG SECURIT) jne.

Külastage meie kodulehekülge,
www.baltiklaas.ee, kust leiate tabelid
erinevate kombinatsioonide kohta.



Baltiklaas
Ringtee 58B 
51014 Tartu 
Tel: +372 7 300 220 
Fax: +372 7 300 221

www.baltiklaas.ee
baltiklaas@baltiklaas.ee
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Sama klaas – erinevad väärtused

Kuna müraallikad on erinevad, ei saa oodata, et klaasi mürasummutavad
omadused oleksid erinevates mürakeskkondades samad. Seetõttu ongi oluline
valida klaas lähtuvalt müra liigist, mida soovitakse enim summutada. Üks klaas
võib summutada efektiivselt kiirrongide müra, kuid mitte olla eriti tõhus linna-
liiklusmüra vastu.

Allolev tabel toob mõned sellekohased näited:

Kui müraallikaks on…

Linnaliiklus

Maanteeliiklus

Manöövrid raudteel

Tavarongid

Kiirrongid

Lennuliiklus

Propellerlennukid

Siseruumide müra

DS 28/39

35 dB

37 dB

34 dB

36 dB

38 dB

33 dB

32 dB

35-37 dB

Klaas peab vastama paljudele erinevatele nõutele

Kui rääkida siseklaasidest, siis täidab SGG STADIP SILENCE® enamiku
tavanõuetest: hea mürasummutavus, isikuturvalisus, UV-kiirguse kaitse.
Välispiiretes peab klaas veel lisaks olema energiasäästlik, pakkuma kaitset
päikeskiirguse eest ja mõnikord ka ründe ( sissemurdmise) vastu. Kõik need
nõudmised on täidetavad, kui vaid valida õige kombinatsioon.

Tehniliselt korrektne lahendus meie koduleheküljelt

Meie koduleheküljelt www.baltiklaas.ee leiate palju kasulikku tehnilist
informatsiooni. Samuti olete konsultatsiooni saamiseks teretulnud helistama
telefonil 7 300 220.

DS 29/41

35 dB

39 dB

35 dB

38 dB

41 dB

34 dB

32 dB

35-39 dB

DS 32/44

38 dB

42 dB

38 dB

42 dB

44 dB

37 dB

34 dB

38-42 dB

DS 36/48

40 dB

45 dB

41 dB

45 dB

48 dB

40 dB

38 dB

40-45 dB

DS 46/51

43 dB

48 dB

44 dB

48 dB

51 dB

43 dB

40 dB

43-48 dB

ES 8/38

34 dB

36 dB

34 dB

36 dB

37 dB

33 dB

33 dB

34-36 dB

ES 13/40

36 dB

38 dB

37 dB

38 dB

39 dB

36 dB

35 dB

36-38 dB

D = klaaspakett, E= üksikklaas, S= üks või enam SILENCE vahekilega klaasi. Kaks esimest numbrit tähis-
tavad klaasi või klaaspaketi kogupaksust (mm). Kaks viimast numbrit tähistavad klaasi või klaaspaketi
Rw indeksit. Madala U-väärtuse saavutamiseks tuleb kasutada selektiivklaasi SGG PLANITHERM FUTUR N.


