Installationsvejledning

Installationsvejledninger for at komme nemt igang med at lægge
vores produkter.

Trinlydsstrimler
Installationsvejledning for vores serie af trinlydsstrimler.
Lydtrimler er beregnet til lægter, bærende vægge samt under skillevægge og
som vægunderlag. På lægter kan man klipse eller lime lydstrimlerne fast. Ved
vægge skal strimlerne blot placeres eller limes fast.

1. Tag strimlen ud af kassen og bræk den af i den ønskede
længde.
2. I tilfælde af at der benyttes lim til at holde lydstrimlen fast, skal
lægten limes, før lydstrimlen bliver nedlagt.
3. Placer strimlen ovenpå lægten eller træbjælken og klips den
fast. Dette er dog kun nødvendigt, hvis der ikke er brugt lim. På
stål kan strimlen limes fast eller blot placeres.
4. Placer derefter det givne element ovenpå.
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Trinlydsdug
Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug.

#1050

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der
ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.
(Svarende til CSP-7 Sika)
Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af
ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være
hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10
cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den
dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad
væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.
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Trinlydsdug
Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med tape.

#1051

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der
ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.
(Svarende til CSP-7 Sika)
Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af
ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være
hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10
cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den
dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad
væggen til evt. kantbånd
3. Fjern papiret fra tapestrimlen.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.
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Trinlydsdug
Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med prikker.

#1052

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der
ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.
(Svarende til CSP-7 Sika)
Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af
ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være
hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10
cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den
dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad
væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Prikkerne er afstandshjælp ved nedlægning af varmerør.
5. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
6. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.
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Trinlydsdug
Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med

#1053

fugtspærre.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der
ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.
(Svarende til CSP-7 Sika)
Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af
ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være
hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10
cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den
dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad
væggen til evt. kantbånd
3. Tape med fugtspærretape.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.
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Trinlydsdug
Installationsvejledning for vores 5 mm trinlydsdug.

#1550

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der
ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.
(Svarende til CSP-7 Sika)
Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af
ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være
hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10
cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den
dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad
væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.
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Gulvunderlag
Installationsvejledning for vores standard gulvunderlag.

#700

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe
genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant. Såfremt ønskes
kan det tapes.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af
underlagets retning.
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Gulvunderlag
Installationsvejledning for vores gulvunderlag med fugtspærre.

#701, 702

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe
genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Tape derefter kant mod kant med fugtspærretape.
5. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af
underlagets retning.
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Gulvunderlag
Installationsvejledning for vores all-around gulvunderlag.

#525

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe
genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant. Såfremt ønskes
kan det tapes.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af
underlagets retning.
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