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      Användningsområde

  Under flytande

 - Laminat

 - Parkett

 - Massiva trägolv 

      Fördelar

  Hög isolering av stegljud

  Minskar de reflekterande trumljuden

  I rulle: snabb och enkel installation

  Aluminiserad film. Självhäftande                                       

      överlappningar ingår

  Skydd mot fukt

  Motståndskraftig mot punktlig belastning 

  Lämplig för golvvärme

Stegljudsisolering: 

Δ Lw 20 dB
EN ISO 10140-3 / EN ISO 

717-2

Sänkninga av trumljud 
(ljud i det 

egna rummet)

15%
SAAG WS 021029-5 F1

Kompensation för 
ojämnheter i golvet:

1,5 mm
CEN TS 16354: 2013-12

Tryckhållfasthet 

≥35 kPa
EN 826

Dynamisk belastning:
0.1-25 kPa
c ≥ 20´000

Δ Δ d ≤ 0.5 mm

EN 13793

Låg krypning 

≥5 kPa
EN 1606

Motståndskraftig mot
stötar av kula med stor 

diameter.

1,2 m
EN 13329 Annex F 
EN 438 Kapitel 21

Skydd mot
fuktvandring

SD = 200 m
EN 12086

Lämplig för golvvärme:

R = 0,045 m²K/W

EN 12667 / EN 12664

Brandklass:

class Efl

EN ISO 11925-2;    klassifi-
cering EN 13501-1, Tabell 2

∆Lw 20dB

Stegljudsmatta med hög prestanda
REDUCERAR  STEGLJUD OCH TRUMLJUD

insulParq 2+
I enlighet med EN 16354-normen

Aluminiserad film

Skum med hög densitet

24°C

IS

PCv

DL

RLB

TR

RWS

CS

CC

SD

RTF
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insulParq 2+

Egenskaper
Material : polyetylenskum + 
vattentät aluminiserad film

Tjocklek : ± 2 mm 1)

Stegljudsisolering : ∆Lw 20dB 2)

Reducering av trumljud:
upptill 15 % 2)

R-värde: 0,045 m²K/W

Standard rulle storlek:
15 x 1 m

Färg: Silver (film) & blå (skum)

Brandklass : klass Efl

Pall: 20 rullar = 300 m²

1) under 1,5 kPa, tolerans 10%

2) Testad under ett 7mm                                                                                                                                
tjockt parkettgolv

Beskrivning
insulParq 2+ är en tunn stegljudsmatta för flytande trägolv. Den minskar 
ljudöverföringen mellan våningarna och sänker ljudet från någon som går 
över trägolvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulParq 2+ är tillverkat av 
högdensitetspolyetenskum med slutna celler. Den täcks av en skyddande 
aluminiserad film och innehåller en platt självhäftande överlappning.  insulParq 
2+ skyddar parkettgolvet från fukt. 

Installations instruktioner
Golvet ska vara jämnt och dammsugas noggrant. Rulla ut insulParq 2+ 
från ena sidan av rummet till den andra och lämna ett överskott i vardera 
änden som löper något uppför varje vägg. Lägg parkettgolvet och skär bort 
överskottet först efter att detta har g jorts. Montera golvsockeln på väggen 
något högre än trägolvets yta och lämna ett litet mellanrum. Alternativt 
använd gummilist typ EPDM självhäftande tätning.

Rulla ut insulParq 
kant till kant

Ta bort den gula 
skyddande filmen 

för att fästa 
överlappningen

Montera parkettgolvet Skär av överskottet Montera golvsockeln 
med mellanrum eller 

använd tätningslist typ 
självhäftande EPDM

Dra upp insulParq 2+ 
längs väggarna

1 m

1 3

54 6

2


