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Bullerskydd av Träullit



Träullit Bullerskydd  
Nu även med Tiomix® för reduktion av luftföroreningar

Buller är ett allvarligt miljöproblem 

Trafiken på våra vägar och järnvägar ökar ständigt. ofta är 

de anpassade för gårdagens trafikvolym och hastigheter. 

De blir bullerfällor med oacceptabla ljudnivåer. Sömnpro-

blem, störningar i hjärt- och andningsfrekvens blir följden 

för människor som exponeras för bullret. Det är den 

enskildes rätt att inte utsättas för detta.

Väldokumenterad ljudabsorption

Ett bullerskydd med Träullit absorberar ljud vilket minskar ris-

ken för att ljudet reflekteras och att bullerproblemet därmed 

bara flyttas till andra sidan spåret/vägen. Träullitskivor är väl-

dokumenterade och används som ljudabsorbent i bibliotek, 

gymnastik- och idrottshallar, skolor, museer, restauranger och 

arbetsplatser. Överallt där man vill höra utan att störas. 

Träullit Bullerskydd halverar ljudnivån

Banverkets mätningar har visat att Träullit Bullerskydd sän-

ker maximal ljudnivå med 10 dBA. Förbättringen upplevs 

som en halvering av ljudnivån. Mätningen gjord på buller-

skydd med en tung styv skiva som isolerar bakom Träullit-

skiva som absorberar ljudet. 

TiOmix® reducerar luftföroreningar

Nu tillverkar vi Träullit Bullerskydd med Tiomix® som tillval. 

Tiomix® från Cementa/HeidelbergCement är ett pigment 

som bryter ner luftföroreningar och smuts. Det gör Träullit 

Bullerskydd särskilt lämpade i trafikmiljöer med hälsofarliga 

avgaser. Träullit exponerar med sin öppna struktur en stor 

cementyta mot trafiken och blir en effektiv luftrenare.

Tiomix® bryter ned kväveoxid (No
x
) 

och organisk smuts med hjälp av den 

inbyggda fotokatalysatorn. Fotokata-

lysatorer är material som under in-

verkan av ljuset och luften omvandlar 

kväveoxider till ofarligt No
3

–. För mer 

information om Tiomix® se www.cementa.se.

Riktvärden för ljud som ej bör överskridas
30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid 

55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus i anslutning till bostad 

60 dB (A) ekvivalentnivå utomhus för bostadsområde i övrigt 

70 dB (A) maximalnivå på uteplats i anslutning till bostad



Träullit Bullerskydd vid trafikkontrollplats söder om Helsingborg

Träullit Bullerskydd, Huddingevägen söder om Stockholm



Konstruktion och format
Träullitskivor av cementbunden träull används som absor-

bent på bullersidan. Baksidan kan bestå av en cellulosa- 

fiberarmerad cementskiva alternativt tryckimpregnerad 

träpanel. Träullitskivor är helt frost- och väderbeständiga 

och angrips inte av röta. Färgen är cementgrå, mot beställ-

ning levereras även trävit eller fabriksmålad4) i valfri färg.  

Här visar vi exempel på utföranden.

Vägbana

Exempel på vägräcke för bro, Nike Arkitektur.

Träullit Bullerskydd

Format, färg och tillval

Tjocklek 25 mm1) 
50 mm 
70 mm2) 
100 mm2) 

150 mm2)

Format 600 x 1200 mm 
600 x 2000 mm 
600 x 2400 mm

Typ Normal (2,5 mm träull)

Färg Cementgrå3)

Tillval TiOmix® för luftrening4) 5)

 
1) Endast 600 x 1200 och 600 x 2400 mm.  
2) Endast 600 x 2000 mm. 
3) Mot beställning levereras även trävit och fabriksmålad i valfri färg.   
4) Fabriksmålade skivor tillverkas inte med TiOmix®.  
5) Skivor med TiOmix® bör ej målas för att behålla sin funktion.
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