
1. Vibrafoam®/Vibradyn® levereras som lister eller plattor med Vibisols montagelim.

2. Punktlimma plattorna/listerna på bjälklaget med c/c-mått 600 mm om inget 
    annat anges.

3. Förtätning sker vid anslutning till vägg med avstånd c/c 300 mm, samt förtätning     
    under trösklar. Vid ytterhörn, om plattor monteras, läggs 2 st plattor på vardera     
    sida hörn vilket förebygger ett sviktande golv.

4. Vid ökad last, så som montering av fast inredning som köksbänkar och vitvaror 
    förstärks bjälklaget med kortlingar. Plattor/lister monteras med c/c 300 mm 
    på bjälklaget.

5. Golvspånskivorna läggs flytande på plattor/lister. Använd inte spik eller skruv vid   
    montering av golvspånskivorna.

6. Lägg 1-3 lager golvgips enligt leverantören eller föreskriven anvisning. Limma och 
    skruva ihop golvgips och golvspån, utan att skruva igenom golvspånskivan.

7. Det flytande golvet ska ligga helt fritt från samtliga väggar med en luftspalt på 
    minst 5 mm för att minimera risken till flanktransmission (ljudbrygga mellan golv 
    och vägg).

8. Parkett eller laminat monteras med stegljudsmatta typ lumppapp. För ett betydligt  
    reducerat trumljud, dvs ljudet golvbeläggningen avger i det egna rummet 
    rekommenderar vi våra stegljudsmattor insulParq 2+, insulSound Ultra+ och Damtec    
    Standard PUR.

9. Golvsockeln bör inte ligga direkt ansluten mot golvbeläggningen. Detta görs 
    enklast genom att montera en EPDM-list med självhäftande tejp på 
    golvsockelns undersida.

10. Stegljudet har med denna montering bara en väg att gå, och det är genom 
     plattorna/-listerna.

Monteringsanvisning för uppreglat träbjälklag
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Checklista:

• Plattornas c/c-mått längs vägg och i öppningar är max 300 mm. 
  Plattornas c/c-mått på bjälklag är max 600 mm eller enligt särskild anvisning.

• Listerna är monterade längs väggar och i öppningar och på bjälklaget med 
  max c/c-mått 600 mm.

• Endast lim används för att fästa plattorna/listerna mot bjälklag.

• Ingen spik eller skruv får används mellan golvspån och bjälklag, eller för montering av 
  Vibrafoam®/Vibradyn® plattorna.

• Parkett eller laminat monteras på lumppapp eller mattor med trumljudsdämpning  
  enligt monteringsanvisning.

• Luftspalt längs alla väggar 5 mm.

• Golvsockel är monterad med en EPDM-list.
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