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 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

DB COVER HD3A

dBCover HD3A mineral karışımlı özel lateksten üretilmiş 3 mm kalınlıkta ve 850 kg/m³ yoğunlukta darbe sönümleyici 
bir malzemedir. Malzemenin yüksek esneklik ve yoğunluğu sayesinde darbe sesinde 21 dB’e ve gürültüde %31’e 
kadar azalma sağlamaktadır. Malzemenin boyutundan kaynaklanan sağlamlığıyla geçme zemin 
uygulamalarında çatlama ve şişme engellenmiş olur. Üzerindeki alüminyum folyo ısının yüzeyde eşit olarak 
dağılmasını ve böylece yüksek termal etkili uygulamalar yapılmasını sağlar.

dBCover HD3A is a sound-absorbing material (3 mm thickness, 850 kg/m³) made of special latex mixed with minerals. 
Thanks to its high material elasticity and density, outstanding impact sound (21 dB) as well as walking noise reduction 
(31%) values can be achieved. Its dimensional stability prevents click installations from cracking or jumping. Its Alu foil 
allows heat to spread evenly providing high thermal efficient installations.

1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
2- ISITMA SİSTEMİ / HEATING SYSTEM
3- ŞAP / SCREED
4- DB COVER HD3A
5- BİTİŞ MALZEMESİ / FINISHING MATERIAL
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Zemin Tipi / Floor Type

Carpet

Halı

Laminate

Lamine
LVT

Wooden Floor

Ahşap Döşeme

Uygulama / Installation

Floating
Yüzer Döşeme

Semi-Floating

Yarı Yüzer Döşeme

Full Fixed

Sabit Döşeme

Ceramic

Seramik

Isıtma /Soğutma Sistemi
Heat / Cool System

Floor Heating
Yerden Isıtma

Cooling System

Yerden Soğutma
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