
Unique
Underlag med termisk og akustiske fordele. Produceret 
af korkgranulat og HD EVA restmateriale.  
Velegnet til fuldklæbning til undergulvet, samt  
fuldklæbning af gulv.

Produktets vigtigste egenskaber:
• Meget modstandsdygtig overfor ujævnt undergulv
• Produceret af genbrugsplast og naturligt materiale
• Modstandsdygtig overfor høj vægtpåvirkning
• Beskytter mod skade fra tabte objekter
• Hjælper med at undgå skader på LVT kliksystemer
• Anti-slip overflade 
• Fantastisk reduktion af trinlyd ≥ 21 dB
• Trykstyrke på ≥ 400 kPa
• Testet på EOTA certificeret laboratorier
• Testet efter MMFA/EPLF krav

Dim.:  1,6x1000x10000 mm
Varenr.  6RR9000575016
EAN nr.: 5602248689051  

Montering

Timberman Denmark A/S
Havnevej 11, DK-9560 Hadsund timberman.dk

Anvendelse 
Installeres i rum med temperatur over 10°C og en relativ fugtighed på under < 75%. Undergulvet skal være af god konstruktion, rent og plant. Fugtindholdet i undergulvet må ikke overstige 2,5% 
(MC) i vægt. 48 timer før montering af underlaget, bør pakkerne åbnes og placeres på gulvet hvor de skal monteres.

Monteringsvejledning for fuldklæbede gulve:
Før montering af underlaget, påføres der lim og sikres at overfladen er behandlet for at undgå fugt. Efter påførelse af lim, skæres underlaget i den ønskede længde og monteres direkte - vær 
sikker på at hele overflade en dækket. Det er vigtigt at underlaget dækker hele fladen og at revner bliver dækket med fugtspærrende tape. Underlaget må aldrig fikseres med søm, skruer, hæfte-
klammere eller lign., da det vil påvirke underlaget effekt. Påfør lim ovenpå det monteret underlag og monter gulvet herpå. Følg altid gulvproducentens montagevejledning for montering af gulv. 

Monteringsvejledning for ikke-fuldklæbede gulve:
For montering uden lim udlægges der først en fugtspærre på hele gulvfladen inden montering af underlaget. Fugtspærren skal have et overlap på min. 100 mm og min. 50 mm ved væg. Hæftes 
med egnet tape.  
Skær underlaget i de ønskede længder og installer det direkte, så det dækker hele overfladen. Der skal sikres at der ikke er revner mellem underlaget. Revner sikres med tape. Underlaget må 
aldrig fikseres med søm, skruer, hæfteklammere eller lign., da det vil påvirke underlaget effekt. Følg altid gulvproducentens montagevejledning for montering af gulv.

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 skal de teknologiske regler og produktspecifikationerne for de anvendte byggematerialer og de 
konstant skiftende teknologier tages i betragtning. 
 
Opbevaring 
Ca. 1 år, beskyttet mod direkte sollys og andre påvirkninger af vind og vejr.


