
TimberLUX 1.6
Kraftigt gulvunderlag med patenteret RWS Barrier materiale 
og permanent elasticitet. Specielt udviklet til træ-, vinyl- og 
korkvinylgulve med gulvvarme.

RWS Barrier-materialet sætter en helt ny standard 
for trinstøjsdæmpning. Alle tests er udført af EPH 
GmbH.  
Foruden laboratorietests er også slutbrugerens 
oplevelse bekræftet under virkelige forhold, hvor 
RWS Barrier-materialets egenskaber har været 
sammenlignet med andre førsteklasses gulvunderlag 
på markedet. 
 
Produktets vigtigste egenskaber:
• Høj varmeledningsevne, i henhold til EPLF
• Uovertruffen trinstøjsdæmpning (RWS) med RWS Barrier - materiale
• Overholder de højeste krav til bæreevne ved tungt belastede gulve
• Ved montering på beton undergulv SKAL samlinger tapes med alutape
• Ved montering på træbaserede undergulv skal samlinger IKKE tapes 
• 100% genanvendeligt, produceret uden brug af CFC- og HCFC-gasser
• Miljøvenligt 
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Timberman Denmark A/S
Havnevej 11, DK-9560 Hadsund timberman.dk

Generelle oplysninger 
Alle data er baseret på vores erfaringer og omhyggelige undersøgelser. Der findes mange forskellige typer byggematerialer, boligkonstruktioner og arbejdsprocesser, og alle disse kan selvsagt ikke undersøges eller påvirkes af os i 
detaljer. Produktets kvalitet og funktion afhænger derfor af ekspertvurderinger på stedet og anvendelsen af produktet. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at gennemføre egne tests eller søge råd om vores anvendelesteknologi. Under 
arbejdsprocessen bør teknologien og de anvendte byggematerialers produktspecifikationer samt nye, teknologiske landvindinger tages i betragtning. På grund af produktsammensætningen og produktionsteknologien kan produktet 
have en restfugt af naturgummi, der forsvinder umiddelbart efter lægning af gulvet. Produktet er testet og afsondrer ikke flygtugt organiske stoffer (VOC - klasse A+). 
 
Anvendelse 
Rul underlaget ud på gulvet med alusiden opad. Sørg for, at banerne støder op mod hinanden, og forsegl samlingerne med alutape ved lægning på betongulv. Ved anvendelse på træundergulv må samlingerne ikke tapes. Retten til 

ændringer af produktinformationer uden varsel forbeholdes. Tjek vores hjemmeside for opdaterde produktinformationer.
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