
- Kompakt foam med høj     
   trykstyrke, inkl. dampspærre og   
   overlægstape  
- Høj varmeledningsevne
- Trykstyrke 200 kPa
- Lyddæmpning i rum 8 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager    
   16 dB (IS)
- Rullestørrelse 30 m2
- Dim.: 1000x30000x1.2mm
- Varenr.: 184555
- DB: 2053431
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TIMBERMAN UNDERLAG
Timberman anbefaler følgende underlag, for at sikre korrekt montering, samt forbedret komfort og akustik.

TIMBERMAN TRÆGULVE
På undergulv af træ/spånplader:  • Rullekork 
     • TimberLUX samlinger tapes IKKE 

På undergulv af beton:   • TimberPRO  
     • TimberLUX samlinger tapes med alu tape
     • Rullekork der monteres først 0,20 mm fugtspærre (tapes)
 
 
WICANDERS KORKGULV
På undergulv af træ/spånplader:  • Rullekork 
     • TimberLUX samlinger tapes IKKE
     • Kan monteres uden ekstra underlag 

På undergulv af beton:   • TimberPRO
     • TimberLUX samlinger tapes med alu tape
     • Rullekork der monteres først 0,20 mm fugtspærre (tapes)

 
NOVEGO VINYLPLANK
På undergulv af træ/spånplader:  • TimberLUX, samlinger tapes IKKE
     • Kan monteres uden ekstra underlag 

På undergulv af tørt beton < 65% fugt: • TimberLUX, samlinger tapes IKKE
     • Kan monteres uden ekstra underlag 

På nystøbt beton eller fugtigt beton: • TimberLUX, samlinger tapes med alutape
     • Kan monteres uden ekstra underlag direkte på 0,20 mm fugtspærre 

Bemærk! 
Ved tvivl om restbyggefugt i beton udlægges der altid fugtspærre inden montering.
TimberLUX er eneste godkendte underlag under Novego.

- Høj materiale trykstyrke
- Ekstrem høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 298 kPa
- Lyddæmpning i rum 39 %    
   (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager  
   18 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x2.0 mm
- Varenr.:  184550
- DB: 2049023   

- 100% ægte naturprodukt 
- Fjedrende gangkomfort
- Optimal isolering
- Trykstyrke >200 kPa
- Lyddæmpning i rum 5 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 
   20 dB (IS)  
- Rullestørrelse 10 m2
- Dim.: 1000x10000x2.0mm
- Varenr.: RL30101
- DB: 1547250
   

KR. 39,- PR M2 KR. 69,- PR M2 KR. 40,- PR M2

TimberPRO 1.2 MM  TimberLUX 2.0 MM  Rullekork 2.0 MM  


