F IB E RTEX

A C O U S TI C

Effektiv trinlydsdug
FA Impact 21
FA Impact 21 er en indeklimavenlig trinlydsdug der effektivt dæmper trinlyd i etagebyggeri.
FA Impact 21 yder en støjreduktion på op til 39 dB på
trinlyd og bevarer dens ydeevne selv over tid.
Den indeholder ikke skadelig kemi. Produktet er let
og porøst, og det er enormt slidstærkt. Du behøver
derfor ikke at være nervøs for at skade produktet under
montagen eller at belastning på fuger øges.

Trinlydsdugen er nem at montere mellem dæk og slidlag
og fås i en variant med folie, hvorved en arbejdsgang
spares. Rullerne kan håndteres af én person. Når først
produktet er korrekt installeret, kan det holde byggeriets
levetid.

• Stor ydeevne
• Nem håndtering
• Enkel montage
• Elastisk
• Slidstærk
• Lav varmeledningsevne
• Modstandsdygtig over for
svampe- og bakterievækst
• Miljøvenlig

Produkt data – FA Impact 21
Trinlydsreduktion
Tykkelse
Porøsitet

Vægtet reduktion

21 dB

8 mm

Modstandsdygtighed
Kemisk / biologisk

100 %

85 %

Vandabsorption

Op til 39 dB

0

Langtidskrybning

< 1 mm

Punkteringsstyrke

10 kN

Dimensioner

1 x 15 m

Rullevægt

15 kg

Folie (FA Impact 21F)

80 µm

F IB E RTEX

A C O U S TI C

Effektiv trinlydsdug
FA Impact 21
Trinlydsdæmpning

Langtidskrybning

Dæmpning
100 %
FA Impact 21
98 %

FA Impact 19
Tykkelsesindex (%)

FA impact 18

96 %
94 %
92 %
90 %
Tid

Frekvens

Trinlydsdæmpning for FiberAcoustic
Impact-produktserien.

Produktet tåler høj belastning uden at kollapse og bevarer
sine egenskaber i hele konstruktionens levetid, hvilket
sikrer elastiske fuger ikke bliver utætte.

Hurtig montage – blot ved brug af stanleykniv

1

2

FA Impact 21 udlægges oven på
betondækket, der skal være fri for
støv.

Rullerne skal stødes tæt mod
hinanden, og samlingerne forsegles
med 5 cm bred tape. Ovenpå dugen
placeres en tynd plastfolie, som
sikrer det efterfølgende slidlag ikke
blandes ned i fiberdugen.

3
Ved vægge trækkes FA Impact 21
samt plastfolie op langs væggen.
Hjørner tilskæres med hobbykniv
og fastholdes med tape. Slidlag kan
herefter støbes efter anvisninger fra
leverandøren.

Kontakt Fibertex
eller din lokale
forhandler:
Dansk Lydisolering A/S
Bertel Bording
Dansklydisolering.dk
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