
Timbertech® TZ
Akustikmatta för under flytspackel, heltäckningsmattor och 
sportgolv

Tillverkad av gummi med en nonwoven fleece på 
ena sidan

Optimal stegljudsdämpning

Lämplig med golvvärme

Stegljudsreducering är enligt ljudmätningar eller beräkningar. Kontakta oss för mer information. Produktinformation kan ändras utan notifiering. Besök vår 
hemsida för den senaste produktinformationen.

Produktbeskrivning
Akustikmatta av konstgummi med en nonwoven 
fleece på ena sidan. Lämplig att lägga under 
flytspackel i bjälklagskonstruktioner, 
heltäckningsmattor och sportgolv. 

Med sin tjocklek och struktur reducerar den 
stegljud optimalt vid integrering i 
bjälklagskonstruktioner under flytspackel. 
BBR/Ljudklass C uppfylldes på ett referensprojekt. 
Kontakta oss för mer information. 

Erbjuder god komfort under heltäckningsmattor.

Kan läggas under spånskivor i sporthallar där man 
vill reducera stomljud.  

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen (Accepteras) 
Sundahus (C+)
TVOC RISE Emissionsrapport Godkänt

Stegljudsreducering

Heltäckningsmatta: <32 dB
Flytspackel: <29 dB

Sammansättning

Gummi
Nonwoven fleece

GOLVAKUSTIK

Specifikationer
Art.nr UNQ1010
Tjocklek 10,3 mm

Bredd 1 m

Längd 10 m

Storlek 10 m²

Rullar/pall 6 rl 
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Tekniska data
Egenskap Värde Test

Leveransformat Rulle

Material Gummi, nonwoven fleece.

Tjocklek 10 mm

Densitet 380 kg/m³ (+/- 5 %)

Bredd 1 m

Längd 10 m

Storlek 10 m²

Rullvikt 37,65 kg

Rullar/pall 6 rullar

Tryckhållfasthet Statisk 7,8 % BS 4939

Tryckhållfasthet Dynamisk 5,8 % BS 4052

Stegljudsreducering
Heltäckningsmatta: <= 32 dB
Flytspackel: <= 29 dB 

Informationen är baserad på erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, 
liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena på alla projekt. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och 
produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas/GBR läggningsriktlinjer ska alltid följas. Läs den 
senaste läggningsanvisningen på våran hemsidan före installation. Stegljudsreducering är enligt ljudmätningar eller beräkningar. Kontakta oss för mer 
information. Produktinformationen ovan kan ändras utan notifiering. Besök vår hemsida för den senaste produktinformationen. 
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