
Budownictwo i przemysłi hałasu materiałowego

Izolacja drgańCIBATUR®

A LISEGA Group Company



Cibatur® jest materiałem dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który 

gwarantuje stałość parametru częstotliwości własnej i skuteczną izolację wibroakustyczną 

w szerokim zakresie naprężeń ściskających (0,02 N/mm² – 0,5 N/mm²). Eliminuje to 

potrzebę tworzenia skomplikowanych planów łączenia i montażu różnych typów 

materiałów. Specjalne właściwości maty zapobiegają absorpcji wody i dlatego Cibatur® 

może być stosowany jako mata elastomerowa w prawie wszystkich budynkach i obiektach 

przemysłowych.
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Korzyści 

dla naszych klientów

Redukcja drgań i hałasu

Rosnący niedobór terenów pod zabudowę w obszarach miejskich spowodował konieczność wykorzystania każdej 

dostępnej przestrzeni. W efekcie tego, osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe, drogi o dużym natężeniu ruchu, 

infrastruktura szynowa oraz przyległe strefy przemysłowe znajdują się w coraz bliższym sąsiedztwie. Zewnętrzne 

źródła zakłóceń generują drgania i hałas materiałowy, które mogą wpływać negatywnie na pobliskie budynki 

i przeszkadzać ich mieszkańcom, dlatego też niezbędne jest stosowanie skutecznych środków ochrony przed 

oddziaływaniami wibroakustycznymi. 

Maty i podkładki elastomerowe dzięki swoim właściwościom wibroizolacyjnym sprawdziły się wszędzie tam, gdzie 

konieczna jest ochrona ludzi i budynków przed drganiami. W obszarze tych zastosowań nasze produkty zapewniają 

skuteczną ochronę, a w konsekwencji prowadzą do wzrostu wartości gruntów i inwestycji. 

Maty i podkładki stosowane do zabezpieczenia budynków lub maszyn i urządzeń mogą być zaprojektowane jako 

wibroizolacja punktowa, pasmowa lub powierzchniowa.

Materiały wibroizolacyjne Calenberg są niezwykle skuteczne w szerokim zakresie obciążeń przy zachowanych niskich 

częstotliwościach własnych, charakteryzują się również bardzo dobrym tłumieniem materiałowym.

  Redukcja drgań i hałasu

  Redukcja hałasu powietrznego i materiałowego

  Prosty montaż z użyciem tylko jednego rodzaju maty

  Niewymagany plan montażu z podziałem na różne materiały

  Brak stosowania ochronnej warstwy np. z betonu o niskiej wytrzymałości (tzw. „chudego” betonu)

  Brak konieczności klejenia mat

  Możliwość przechowywania na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych

  Prawie stała częstotliwość drgań własnych w szerokim zakresie obciążenia

  Gwarantowana skuteczność nawet przy pewnych różnicach w założonych obciążeniach

  Wysokiej jakości materiały na bazie kauczuku

  Brak absorpcji wody

  Materiał zatwierdzony do stosowania w budownictwie

Podniesienie komfortu życia i pracy oraz podniesienie wartości rynkowej budynku:

Koszty są obniżane poprzez:

Niezawodne planowanie dzięki:



Podstawowe informacje

Cibatur®

Opis produktu
Profi lowana mata Cibatur® składa się ze wzmocnionej włóknem 

elastomerowej warstwy, z elastycznymi wypustkami od spodu, 

które mają kształt ściętego stożka. 

Warstwa wierzchnia jest odporna na ścieranie, działanie substancji 

oleistych i ozonu oraz na warunki atmosferyczne. Elastyczne wypustki 

wykonano z wysokiej jakości kauczuku naturalnego (NR), który ma 

doskonałe właściwości dynamiczne. 

Cibatur® jest wyposażony w specjalny pas, zwulkanizowany z matą 

wzdłuż jednej krawędzi, który zakrywa (na zakład) podłużne złącza mat 

w przypadku ich łączenia. Mata jest odporna na działanie temperatury 

w zakresie od –40°C do +70°C. Absorpcja wody jest znacznie poniżej 2%.

Obszary zastosowania
Zasadniczo Cibatur® może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zredukowania drgań i dźwięku 

materiałowego. Typowe zastosowania to elastyczne posadowienie budynków i maszyn.

Cibatur® jest używany jako materiał elastyczny w celu redukcji sił działających na konstrukcję wsporczą lub 

fundament. W ten sposób zmniejsza się transmisję drgań lub dźwięków materiałowych. Unikalny projekt maty 

sprawia, że stanowi ona niezwykle skuteczny środek ochronny. Parametr częstotliwości własnej pozostaje prawie stały 

w szerokim zakresie naprężeń ściskających. Budowa maty (wypustki) umożliwiają działanie maty Cibatur® jako systemu 

drenażu powierzchniowego pod płytą budynku, zapobiegając gromadzeniu się okresowo występującej wody gruntowej. 

Zastosowanie wysokiej jakości elastomerów i syntetycznych, trwałych włókien tekstylnych zapewnia nieograniczoną 

funkcjonalność przez cały okres użytkowania mat.

Cibatur® jest zazwyczaj stosowany jako wibroizolacja jednowarstwowa, natomiast w szczególnych przypadkach, 

jeżeli wymagana jest niższa częstotliwość drgań własnych, matę można stosować również dwuwarstwowo 

(z dodatkową płytą pośrednią).

Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie
Nr zatwierdzenia Z-16.32-495, wydany przez DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) w Berlinie.



Podstawowe informacje

Wymiary
  Szerokość:  ok. 1536 mm

  Całkowita grubość: ok. 30 mm 

  Grubość warstwy wierzchniej:   ok. 10 mm 
  Długość max.:  ok. 120 m
  Waga:  ok. 16 kg/m2

   Produkt dostępny w rolce. Inne rozmiary 

rolek lub materiał przycięty na konkretny 

wymiar są dostępne na zamówienie

WYMIARY I WAGA

WYCIĄG Z DANYCH TECHNICZNYCH

Oznaczenie produktu Opis i zastosowanie

Całkowita 

grubość 

[mm]

Specyfi kacja techniczna

Cibatur® Profi lowana mata składa się z warstwy 

elastomerowej wzmocnionej włóknami 

syntetycznymi oraz elementów sprężystych 

w kształcie ściętego stożka po stronie spodniej. 

Ma blisko stałą częstotliwość drgań własnych 

w szerokim zakresie obciążeń. Powierzchnia 

warstwy wierzchniej jest nie tylko odporna 

na warunki atmosferyczne, ale także odporna 

na ścieranie, działanie olejów i ozonu. 

W elementach sprężystych zastosowano 

wysokiej jakości kauczuk naturalny.

ok. 30

(pojedyncza 

warstwa)

Przedział naprężeń:

0,02 – 0,5 N/mm2

Najniższa częstotliwość własna:

9,5 Hz – pojedyncza warstwa

7,0 Hz –  podwójna warstwa 

z przekładką

Obciążenie szczytowe 

(krótkotrwałe, występujące 

incydentalnie): ≤ 1,2 N/mm2

ok. 63

(podwójna 

warstwa)

64 mm
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Wykonawstwo

Wyciąg z instrukcji montażu

Maty Calenberg Cibatur® układa się bezpośrednio na wystarczająco równej warstwie nośnej. Ważne, aby odporna 

warstwa ochronna była skierowana do góry, wypustki maty zaś – na dół. W celu zabezpieczenia przed dostaniem się 

mieszanki betonowej w szczeliny na złączach elementów mat, wykorzystuje się fabryczne pasy elastomerowe, 

które układa się na zakład i przymocowuje do wierzchniej warstwy sąsiedniej maty, np. za pomocą zszywacza typu 

taker, lub mata jest zabezpieczona dodatkową warstwą ochronną na całej powierzchni. Wolne krawędzie fabrycznych 

pasów maty mogą zostać uszczelnione za pomocą taśmy samoprzylepnej. Wszystkie złącza muszą być starannie 

zabezpieczone, a swobodne odkształcenie materiału elastomerowego musi być zapewnione przez cały czas, 

aby uniknąć powstania tzw. mostków akustycznych przenoszących drgania i dźwięki materiałowe. 

Oferujemy również szeroką gamę produktów do wibroizolacji pionowej w zależności od stawianych wymagań.

Warstwa wierzchnia 

wzmocniona włóknami

Warstwa izolacyjna – wypustki 

w postaci ściętych stożków

Szczegółowe informacje dotyczące montażu dostępne na życzenie klienta.
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Jordahl & Pfeifer

Technika budowlana Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68

55-300 Krępice k/Wrocławia

tel. +48 516 005 101

marta.knawa@pfeifer.pl

tel. +48 71 30 23 391

calenberg@pfeifer.pl

www.jordahl-pfeifer.pl

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich

badań i doświadczeń w stosowaniu technologii.

Wszystkie informacje opracowano na podstawie 

najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie; nie zwalniają 

one użytkownika z obowiązku sprawdzania przydatności 

produktów, również pod względem ochrony praw osób 

trzecich. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność 

za uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania 

materiału jedynie na podstawie porad przedstawionych 

w niniejszej publikacji. 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

związanych z rozwojem produktu.
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A LISEGA Group Company


