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Typgodkännandebevis  
0020/07 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvfoam Premium 

Innehavare 
T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 VETLANDA. 
Organisationsnummer: 556191-0737. 
Tel: 0383-599 00 10, Fax: 0383-146 64. 
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se. 

Produkt 
Golvfoam Premium, golvmellanlägg av 3 mm skummad polyetencellplast med densitet 30 kg/m3. 

Avsedd användning 
Stegljudsisolerande golvmellanlägg med övergolv av 7-15 mm trä- eller laminatgolv med 
densitet mellan 500 och 900 kg/m3, på underlag av betongbjälklag i bostäder och lokaler. 

Godkännande 
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som 
anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets 
byggregler (BBR): 

BBR  
Ljudförhållande, Bostäder 7:21* 
 
* Vägd stegljudsförbättring, ∆Lw = 17 (SS-EN ISO 717-2). Kan uppfylla krav på stegljudsnivå 
mellan lägenheter, då de läggs på betongbjälklag. 

Tillhörande handlingar 
Monteringsanvisning, daterad 2016-06-20. 

Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-08-0089., Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en 
tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till 
grund för detta bevis. 

Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Fabriksbeteckning 14860. 
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Märkning 
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad 
produkt/förpackning och omfattar: 

Innehavare 
Fabriksbeteckning 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

T-emballage AB 
14860 

t 
SP Certifiering 1002 
Golvfoam Premium  

0020/07 
nr/datum 

SP 

Bedömningsunderlag 
Rapport F624553, F719389, F723405, 5F015947 A och 5F015947 B från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 

Kommentarer 
Tillhörande handling skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas 
tillgängliga vid montering. 
 
Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under 
eventuell utomhuslagring  
 
Hänsyn skall tas till övergolvets förmåga att fördela och bära punktlaster. 
 
Materialet skall icke användas där belastning av industrihjul (1000 N) förekommer. 

Golvmellanlägget får inte utan brytning av obrännbart material passera brandcellsgräns. 
 
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-12-01, 

Giltighetstid 
Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-21. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas 
enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Håkan Thiman 

 

Stefan Coric 
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