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Torra och sunda hus! Torra och sunda hus!

Platon Stop – bättre lösning än 
plastfolie och foam!

Varför skall jag välja 
Platon Stop istället för  
plastfolie och foam?

Platon Stop – tekniska data

Dimension: Rulle 1,00 x 20 m (tejp ingår)

Råmaterial: PP polypropen

Färg: Blå

Knopphöjd: ca. 2,0 mm

Bygghöjd ca. 2,5 mm

Materialtjocklek: 0,5 mm

Vikt: 450 g/m²

Ånggenomgångsmotstånd:  11000 x 103 s/m, motsvarar motståndet i 300 m 
stillastående luft. Rekommenderad gräns för  
fuktinnehåll i betongen, 95%RF

Stegljudsdämpning: ca. 17 dB (med 14 mm parkett)
 ca. 19 dB (med 7 mm laminatgolv)

Stötdämpning: ca. 20% (DIN 18032 del 2)

Värmeledningsförmåga: ca. 0,048 W/m.K (EN 12664)
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3 gånger högre täthet

svikten behålls år ut och år in

perforeras ej av ojämnheter i betongen

de stöt- och ljuddämpande egenskaperna 
behålls minst 50 år

Platon Stop Original

Fuktskydd för laminat- och  
trägolv på betong



Platon
Stop Platon Stop är ersättningen för plastfolie och foam under trägolv! Golvvärme kan  

användas både över  
och under Platon Stop.

Aktuella golvkonstruktioner
Platon Stop duger utmärkt under alla 
övergolv, särskilt parkett- och laminat-
golv.

1. Betong   2. Platon Stop Original   
3. Parkettgolv / Laminatgolv

Fukt i golvet
Trägolv har normalt en  plastfolie 
eller foam  (stegljudsisolering) 
under. Detta är framförallt för 
att  förhindra att  golvet hakar 
i  underlaget, för att  förhindra 
att ev  kvarvarande fukt från 
 byggnadstiden inte når  golvet 
och för att ge golvet en viss 
mjukhet, svikt.

Plastfolie är oftast tunn och har 
därför svårt att hålla golvets hela 
livstid. Foam pressas ihop efter ett 
kort tag och svikten  försvinner.

Platon Stop Original är 
lösningen
Platon Stop ersätter plastfolie och 
foam och ger en varaktig  lösning. 
Platon Stop har  patenterade 
knoppar som gör att svikten i 
mattan aldrig försvinner. Den 
högkvalitativa polypropen plasten 
håller i minst 50 år. Platon Stop är 
totalt sett den mest  ekonomiska 
lösningen man kan välja.
 

1. Betong   2. Platon Stop Original    
3. Spånskiva och matta
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Låg bygghöjd
Platon Stop bygger endast 2,5 
mm och har därför ungefär 
 samma tjocklek som t ex foam i 
ett golv.
  
Stöt- och ljuddämpning
De patenterade knopparna gör 
att stötar tas upp på ett effektivt 
sätt och mattan blir skonsam för 
leder och knän. Ljuddämpningen 
av stegljud uppfyller de högt 
ställda kraven.
  

Enkel montering
Platon Stop kräver inga special-
verktyg för att monteras. En vass 
kniv eller bra sax duger gott.   
Skarvar tätas enkelt och snabbt 
med Platon Stop Tejp. 

Tejpen ligger inpackad i Stop-rullen. 

1. Betong  
2. Platon Stop Original  
3. Platon Komfortskiva 20 mm  
4. Golvvärme 
5. Parkettgolv / Laminatgolv

Se också golvtillverkarens anvisningar.
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