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ART.NR UNQ415 UNB510   

TJOCKLEK 3 mm 5 mm   

STORLEK 15 m² 10 m²   

BREDD 1370 mm 1370 mm   

VIKT 31 kg 30 kg   

RLL/PALL 15 rll 15 rll   

EAN 5060268660038 5060268660502   

Timbertech® TT 

Produktbeskrivning 

Akustikmatta med mycket brett användningsområde.  

Utmärkt för trä- och laminatgolv, textilmattor samt inbyggt i 
bjälklagskonstruktioner under flytspackel. 

Timbertech TT är att föredra om ljudkravet säger optimal 
stegljudsdämpning (från lägenheten ovanför) Läggs med armeringen 
uppåt. 

Testad hos SP. 

Godkänd hos Sundahus (B) och Byggvarubedömingen.  
 

Miljö: Återvinns som brännbart. 

 
Trä- laminatgolv 
Timbertech TT akustikmatta läggs flytande under golvbeläggningen och 
sänker både stegljud och trumljud. Den reducerar även luftljud (mellan 
lägenheter horisontellt) och så kallad parkettresonans vilket kan 
uppkomma med vanlig underlagsfoam. 
Timbertech TT 5 mm är mycket lämplig under trägolv där man önskar lite 
mjukare svikt som t ex dansgolv, sportgolv eller i träningslokaler. 
Reducerar stegljud med upp till 19 dB (16 dB vägd 20 kg/m²) för 3 mm och 23 
dB (17 dB vägd 20 kg/m²) för 5 mm. Ring för mer information. 
  
Flytspackel 
Både Timbertech TT 3 mm och Timbertech TT 5 mm används i 
bjälklagskonstruktioner där man kräver riktigt hög ljuddämpning för att 
klara de högre ljudklasserna i samband med t ex. håldäcksbjälklag. I dessa 
fall installeras Timbertech mattan flytande mot bjälklaget. 
Viktigt är att skarvarna tejpas och att all fast inredning, väggar, pelare och 
rör isoleras med IMEX Stomljudslist. Man spacklar eller gjuter sedan 30-
100 mm på Timbertech TT mattan som utförs enligt spackelleverantörens 
anvisningar. 
 
Rekommenderas inte för plast- och linoleumgolv pga. att det kan bli för 
mjukt. 
 
Sammanfattning 

För trä- och laminatgolv, textilmattor, sport- och dansgolv 

Inbyggt i bjälklagskonstruktioner under flytspackel 

Finns i två tjocklekar (3mm & 5mm) 

 

 

Akustik gummimatta med mycket brett användningsområde  

Produktinformation kan ändras utan notifiering. Besök vår webbsida för uppdaterade produktinformation.  


