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Produktfakta

Användningsområde
Användningsområdet är de flesta typer av bjälklag där man vill
stomljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort.

Tack vare golvsfoamens (3 mm) goda utjämningsförmåga
samt låga svikt vid skarvar rekommenderas den vid läggning för
både laminat och parkettgolv. 

T-Emballage golvfoam har mycket god återhämtningsförmåga
efter belastning och tryck. 

Beskrivning
Golvfoam premium är typgodkänd och  speciellt framtagen

för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och 
parkettgolv utan lim. Produkten är tillverkad av extruderad 
skummad polyeten med helt slutna celler. .Golvfoam med fuktskydd
är en kombinerad stegljudsdämpning och ångspärr. Två olika arbets-
moment och underlagstäckningar i ett. 

Golvfoam
Stegljudsdämpning,
åldersbeständig
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T-Emballage golvfoam är åldrings- och alkaliebeständig.
Produkten är återvinningsbar med koldioxid och vatten som rest-
produkt.

Golvfoam finns i flera olika längder och tjocklekar samt med 
och utan ångspärr (PE-folie).
Med ångspärr benämns produkten MFR alt MFS beroende på
produktens ångtäthet.  

235002 Golvfoam, premium  1200 x 3 mm x 12,5 m 15 m2
235001 Golvfoam, premium  1200 x 3 mm x 62,5 m 75 m2
235003 Golvfoam, standard  1200 x 2 mm x 12,5 m 15 m2
238009 Golvfoam, standard  1200 x 2 mm x 62,5 m 75 m2

Golvfoam med fuktskydd   
238007 Golvfoam, Premium MFR 1200 x 3 mm x 12,5 m 15 m2
238008 Golvfoam, Premium MFR 1200 x 3 mm x 50 m 60 m2 
238011 Golvfoam, Standard MFS 1000 x 2 mm x 15 m 15 m2
238012 Golvfoam, Standard MFS 1000 x 2 mm x 50 m 50 m2

Artnr:  Benämning:  Dimensioner:

Golvfoam premium 3 mm

Teknisk specifikation
Material   Extruderad skummad  LD-Polyeten
Densitet   Ca 30 kg/m³
Stegljudsdämpning  17-19 dB motsvarar stegljudsklass 7
Ånggenomgångsmotstånd Premium MFR 3,65 x 106 s/m
   Standard MFS 1,70 x 106 s/m
Åldringsbeständig  50 år

Godkännande


