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Basotect® redukuje poziom hałasu w 
szybkich nowoczesnych windach 
 
 Basotect® najchętniej wybieranym materiałem w ramach 

współpracy z ThyssenKrupp Elevator oraz National Elevator 

Cab and Door  

 Wysokowydajny materiał łączy w sobie wysoką absorpcję 

dźwięku, ognioodporność i nie zawiera włókien   

 Poziom dźwięku w kabinie <50 dB 

Pianka melaminowa Basotect®, szeroko znana jako lekki materiał do 
izolacji akustycznej stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i do 
wykańczania wnętrz w budownictwie, rozszerza swój zakres 
zastosowań na adaptację akustyczną wind. W niedawno 
realizowanych projektach z ThyssenKrupp Elevator i National Elevator 
Cab and Door, pianka melaminowa była wykorzystywana do redukcji 
poziomu hałasu w kabinach wieżowców w Nowym Jorku. Mimo bardzo 
dużej prędkości tych wind (do 23 mil/godz.), poziom dźwięku wewnątrz 
kabiny nie przekracza 50dB, czyli jest niższy niż dźwięk rozmowy 
pomiędzy dwojgiem ludzi. 
 
„Wymogi dla nowoczesnych wind, szczególnie tych w wieżowcach, 
stają się coraz bardziej ambitne. Muszą one być szybkie, ale także 
wygodne i ciche dla pasażerów” - mówi Joseph Braman, Wiceprzezes 
Regionalny ThyssenKrupp Elevator. 
 
Przed rzeczywistym zastosowaniem w tych szybkich windach w 
wieżowcach, materiał został dokładnie przetestowany w modelu windy 
skonstruowanym przez National Elevator we współpracy z Soundcoat, 
jednostką zależną Grupy Recticel i wiodącym dostawcą rozwiązań 
termoakustycznych, a także z konsultantem ds. akustyki Frankiem 
Kirschnerem. 
 
Drobnoziarnista, otwartokomórkowa struktura materiału Basotect® 
zapewnia mu wysoką zdolność absorpcji dźwięku. Basotect® spełnił 
nie tylko wymogi w zakresie absorpcji akustycznej, lecz również inne 
kryteria projektowe. Materiał spełnia wymogi Klasy A dla 
rozprzestrzeniania płomienia i gęstości dymów zgodnie z ASTM E84. 
Dodatkowo nie oddzielają się od niego włókna ani cząsteczki pod 
wpływem dużego przepływu powietrza podczas ruchu kabiny windy. 
Aby zredukować wymogi energetyczne przez cały czas pracy windy, 
ważne jest również, aby kabina była tak lekka, jak to możliwe. Niska 
gęstość materiału Basotect® (0,55 funtów/st.3) przyczynia się do 
spełnienia również tego wymogu. 
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„Basotect® jest materiałem często wykorzystywanym w innych 
środkach transportu, takich jak pociągi samoloty, dzięki swoim 
właściwościom akustycznym lekkości i ognioodporności. Winda to po 
prostu środek pionowego transportu, więc był to naturalny wybór” - 
stwierdził konsultant ds. akustyki Frank Kirschner. 
 
„Soundcoat bardzo cieszy się z możliwości udziału w tym projekcie” - 
zapewnił Chip Morrow, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu 
Soundcoat. „Jako firma produkcyjna skoncentrowana na produktach 
do adaptacji akustycznej, byliśmy dobrze zaznajomieni z wyzwaniami 
stojącymi przez ThyssenKrupp Elevator i National Elevator. Fakt, że 
posiadamy laboratorium akustyczne i infrastrukturę produkcyjną w tym 
samym budynku, pozwolił nam bardzo szybko testować i 
optymalizować projekty, co było w tym przypadku bardzo cenne”. 
 
„To był naprawdę wspólny wysiłek” - stwierdził Jeff Friedman, 
Wiceprezes Wykonawczy National Elevator. „Korzystaliśmy z wiedzy 
Franka i Soundcoat, którzy opracowywali rozwiązanie pozwalające 
National Elevator i ThyssenKrupp Elevator spełnić bardzo 
wymagające cele w zakresie akustyki. Basotect® nie tylko spełnił 
stawiane przed nim wymagania, ale dodatkowo lekkość, elastyczność 
i trwałość pianki były bardzo cenione przez instalatorów, ponieważ 
materiał musiał być instalowany w bardzo ograniczonych 
przestrzeniach”. 
 
O Basotect® 
Pianka Basotect® charakteryzuje się unikalnymi właściwościami. Jej substrat 
sprawia, że jest materiałem ściernym i zmniejszającym palność; może być 
stosowana w temperaturze do 240°C i zachowuje swoje właściwości w 
szerokim zakresie temperatur. Dzięki otwartokomórkowej strukturze pianki 
jest ona lekka, pochłania dźwięki i zachowuje elastyczność nawet przy 
niskich temperaturach i jest dobrym izolatorem termicznym. 
  
Basotect® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF SE 
www.basotect.com 
 
O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje 
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin 
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy 
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie 
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i 
rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład 
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla 
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie 
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy 
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 

 

http://www.basotect.com/
http://www.basf.com/

