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T-Silence dB17 a dB21 – aplikace 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. nová dřevěná podlaha 
9. lepidlo (u plovoucích podlah a ostatních 

se suchou instalací lepidlo nepoužijeme)  
10. papírová páska dB Strip  
11. T-Silence dB17 anebo dB21 
12. obvodový pás dB-Band 
13. lepidlo dB-Fix 
14. stávající potěr 

 

1. nová dřevěná podlaha 
2. lepidlo (u plovoucích podlah a ostatních se 

suchou instalací lepidlo nepoužijeme) 
3. papírová páska dB Strip  
4. T-Silence dB17 anebo dB21 
5. obvodový pás dB-Band 
6. lepidlo dB-Fix 
7. stávající podlaha 
8. stávající potěr 

 

Dřevěná podlaha po odstranění stávající podlahy 

 

Dřevěná podlaha na stávající podlahu  

Renovace podlahy bez nutnosti bourat stávající podlahu, rychlá  

a suchá pokládka pomocí lepidla pro nové dřevěné podlahy anebo PVC linolea.  

Podlaha PVC linoleum po odstranění stávající podlahy 

 

1. nová podlaha 
2. lepidlo   
3. papírová páska dB Strip  
4. T-Silence dB17 anebo dB21 
5. obvodový pás dB-Band 
6. lepidlo dB-Fix 
7. stávající potěr 
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Podlaha kamenná nebo keramická s aplikací 

na stávající dlažbu nebo po jejím odstranění. 

Keramická či kamenná podlaha s aplikací na stávající dlažbu 

 

1. nová podlaha 

2. lepidlo tř. C2 na bázi cementu 

3. papírová páska dB Strip 

4. T-Silence dB17 anebo dB21 

5. dB Band obvodový pás 

6. lepidlo dB Fix  

7. stávající podlaha 

8. stávající potěr  

Keramická či kamenná s aplikací po odstranění stávající podlahy 

 

1. nová podlaha 

2. lepidlo tř. C2 na bázi cementu 

3. papírová páska dB Strip 

4. T-Silence dB17 anebo dB21 

5. dB Band obvodový pás 

6. lepidlo dB Fix  

7. stávající potěr  
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