QUIET PLEASE
SuperTECH

med ALU dampspærre og overlap

Underlag til parket og laminatgulv
Bæreevne 20 ton/m2
Dette er vigtigt for et klik gulv, og især et gulv der skal limes, for at sikre stabiliteten i samlingerne. Ved blødere underlagstyper risikeres at samlingerne
skades, da bevægelserne i undergulvet er større.
SE: Bärförmåga 20 ton/m2
Bärförmågan är viktig för ett klickgolv och särskilt ett golv som ska limmas för att ge stabilitet i fogarna. Vid mjukare typer av underlag riskerar man att fogarna skadas eftersom rörelserna i under
golvet är större.
NO: Bæreevne 20 tonn/m2
Det er viktig for et klikk gulv og spesielt et gulv som skal limes, at stabiliteten blir sikret i skjøtene. Ved bruk av bløtere under-lag risikerer man at skjøtene skades, da bevegelsen i undergulvet er
større.

Udligning af ujævnheder på op til 2,3 mm
Ujævnheder i undergulvet, malerrester, småsten el.lign. absorberes i underlaget. Altså perfekt til renovering, såvel som nybyggeri.
SE: Utjämning av ojämnheter på upp till 2,3 mm
Ojämnheter i undergolvet, färgrester, grus eller liknande tas upp av underlaget. Alltså perfekt för renovering såväl som förW nybyggnad.
NO: Utligning av ujevnheter på opp til 2,3 mm
Ujevnheter i undergulvet, malingsrester, småstein og lignende, absorberes i underlaget. Altså perfekt til renovering, såvel som nybygg.

Egnet til gulvvarme
Underlaget er egnet til varmtvands gulvopvarmning. 0,01 m2 K/W iht. DIN 52616.
SE: Lämpligt för golvvärme
Underlaget er lämpligt för golvuppvärmning med varmvatten.
NO: Egnet til gulvvarme
Underlaget er egnet til vannbåren gulvvarme.

Lydisolering/Gennemslagslyd reducering på op til 19 dB
Forbedring af rumklangen ved yderligere forskydning af klanglyden i det pågældende område – til rummene, der benyttes af Dem.
Iht. EPLF Norm WD 021029-5.
SE: Ljudisolerat/Genomslagsljud reducering på upp till 19 dB
Förbättring av rumsklangen genom ytterligare förskjutning av klangen i det aktuella området – till rummen som används av dig.
NO: Lydisolering/Gjennomslagslyd reduksjon på opp til 19 dB
Forbedring av romklangen ved endring av akustikken i rommet.

Trinlydsdæmpning/Rumklang på op til 29%
Iht. DIN EN ISO 140-8.
SE: Stegljuddämpning/Rumsklang med upp till 29%
NO: Trinnlydsdemping/Romklang på opp til 29%

Brandklasse
Godkendt iht. Bfl - S1.

DK: Miljøvenligt, CFC-fri, kompostérbar, ældningsbestandig og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer.
SE: Miljövänligt, CFC-fri, komposterbart, åldringsbeständig och utan användning av skadliga tillsatser.
NO: Miljøvennlig, CFC-fri, kompostérbar, aldringsbestandig og uten bruk av skadelige tilsetningsstoffer.

SPECIFIKATION:

Tykkelse:		
Format:		
Udlægningsflade:

Design/Production; Wallmann

- VEND DAMPSPÆRREN NEDAD 3,0 mm
1,00 x 5,50 m
5,5 m²

www.wallmann.dk
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