
SÅDAN OPTIMERES INDEKLIMAET GENNEM TRINLYDSDÆMPNING

Lydforholdene i hverdagen betyder mere, end man lige tror. Vores ører er ekstremt følsomme over for selv små 
lydforstyrrelser, og hvis vi konstant udsættes for støj i boligen og på arbejdspladsen, påvirker det over tid vores 

daglige trivsel. Derfor er det vigtigt at dæmpe lydniveauet i omgivelserne så meget som muligt.  

FiberAcoustic® Impact-produktserien giver en støjreduktion på op til 39 dB på trinlyd. Det bidrager til et sundt 
og bæredygtigt indeklima og giver større livskvalitet. Produktserien mere end imødekommer lovkrav, test og 

dokumentation – den hæver niveauet for effektiv støjdæmpning i fremtidens ejendomme.

I N D E K L I M A  F O R A N D R I N G

Mindre støj & bedre 
indeklima med 

FiberAcoustic® 
Impact

 



F I B E R T E X  A C O U S T I C

Nem og effektiv 
trinlydsdæmpning med 
FiberAcoustic® Impact 

• Op til 39 dB trinlydsdæmpning

• 100 % miljø- & allergivenlig

• Holder formen uden at kollapse

• Forbedret indeklima & trivsel

• Modstandsdygtig over for    
 skimmelsvamp

• Dansk design & udvikling

FiberAcoustic® Impact-produktserien er   
fremstillet af 100 % ikke-recyclet polypropylen 
nålefilt. Nålefilt er let med en porøsitet på ca. 
85 %, hvilket sikrer effektiv lydisolering. 

Derfor modstår FiberAcoustic® Impact-produkt-
serien høje belastninger og kryber ikke med tiden. 
Det betyder, at de elastiske fuger udsættes for 
mindst mulig belastning, og risikoen for, at de 
slipper, mindskes.

Produktserien FiberAcoustic® Impact er 
udviklet specielt til trinlydsdæmpning 
under svømmende betongulve i etage- 
adskillelse, trappeopgange, gangarealer, 
vådrum og til brydning af lyd mellem 
betonelementer.

FA Impact seal

Forskellen på FA Impact 21, 19 og 18 er deres evne til at dæmpe trinlyden.

Trinlyden mellem betonelementer brydes ved brug af
FA Impact Seal. Produktet anvendes til bærende og ikke
bærende skillevægge samt lejlighedsskel og trapper.

FA Impact Seal anvendes desuden som kantisolering
mellem væg/dæk    

Dokumenteret  
EN ISO 10140

FA Impact 21

Dæmpning

Frekvens

FA Impact 19

FA Impact 18

Trinlydskrav

Produkt Op til Vægtet ʌ Lw

FA Impact 21 39 dB 21 dB

FA Impact 19 36 dB 19 dB

FA Impact 18 34 dB 18 dB



Enkel montage

Skal ikke limes. Lægges 
direkte på etagedæk efter 
klargøringen.

100 % miljøvenlig

Indeholder ingen stoffer, der 
skader indeklima eller miljø.

Kemisk bestandig (PP)

Ændrer ikke egenskaber ved 
fugt eller kemisk påvirkning. 
Ingen hydrolyse ved kontakt 
med vand.

Lang holdbarhed 

Kryber ikke over tid. 
Elastiske fuger belastes 
mindst muligt.

Modstandsdygtig

Resistent over for svampe- 
og bakterievækst.

F I B E R T E X  A C O U S T I C

Ved etageadskillelse anvendes trinlydsdugen mellem 
betonpladen og det støbte betongulv for effektivt at dæmpe 
lyd, der overføres gennem konstruktionen.

Den lyddæmpende gulvkonstruktion opbygges typisk på denne måde:

1. Betondæk
2. FiberAcoustic® Impact
3. Plastfolie / Primer
4. Armering
5. Slidlag
6. Klinke- eller trægulv
7. Woodback®

Til klinkegulv Til trægulv



Kontakt Fibertex
Kontakt gerne din lokale 
salgskontakt eller besøg 
Fibertex.com for at se, hvad  
vi kan tilbyde dig.

Et samarbejde med en erfaren virksomhed 
som Fibertex hjælper dig og din forretning 
til mange fordele. Vores omfattende 
program af miljøvenlige produkter til 
trinlydsdæmpning er omhyggeligt designet 
til at skabe et bæredygtigt indeklima, 
minimere støjgener og forbedre trivsel 
og sundhed. Alt sammen er det med til at 
give en større livskvalitet for beboere og 
brugere i bygninger.

 

Fibertex er markedsførende producent
og partner inden for tekniske og innovative
tekstiler og løsninger. Vi tilbyder
højkvalitetsmaterialer til kunder i mere
end 70 lande. Partnerskaber giver os et
indgående kendskab til de brancher,
vi arbejder i, samt giver vores kunder adgang til
en enestående teknologisk platform og et
stort knowhow.

I mere end 50 år har vi forbedret vores
nonwovens-løsninger til en lang række
anvendelser og forretningsområder. Denne
erfaring gør det nu muligt for os at tilbyde og
levere løsninger i verdensklasse.

Vores erfaringer er 
dine fordele 

W I N N I N G  T O G E T H E R

F I B E R T E X . C O M 


