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PRODUKTBESKRIVNING:
Specialutvecklat RADONSPÄRR golvunderlag till 
flytande golv som testats hos SBI Danmark. Minska 
radonnivåerna i ditt hem med Noise® Radon Barrier. 
Radon tränger in i huset från under grunden. 
Golvunderlaget, som monteras under flytande 
golv, är tänkt att förbättra skyddet i bostadshus 
mot inträngning av radongas. Underlaget är 
särskilt lämpligt till renoveringsprojekt i hus som 
ursprungligen byggts utan radonspärr, men även 
hus med äldre radonspärr. Utöver radonspärren har 
ytan även ångspärr och ljuddämpning. KOM IHÅG: 
Special NO NOISE® Radonspärr Tape ska användas 
för ändfogar och längs väggen.

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

Typ: Golvunderlag

Densitet: 100 kg/m³

Bärkapacitet: 6,1 ton/m²

Utjämning av  
ojämnheter:                    *) Upp till 1,2 mm

Ljudisolering/  
Genomslagsljud:        **) Upp till 20 dB

Stegljudsdämpning/ 
Rumklang:                      **) Upp till 12%

Lämplig till golvvärme: Ja

Dimension: 2x1000x15000 mm

Pr. rulle: 15 m²

Pll: 300 m²

Montering: Rullas ut med silverfolien uppåt

Täthet:
Integrerad fukt- och RADONbarriär med överlappning och butyltejp för snabb 
montering och perfekt skydd mot RADON. Uppfyller klass 3 tillsammans med special 
Radonspärr tape. 

Test:
Testad enligt SP-metod 3873: Radontransmittans (P) <6,8 * 10-11m/s; . 
Radonmotstånd (Z)> 1,5 * 10-10s / m. Ytterligare test: Radonpermeabilitet (k) <1,4 * 
10-13m2 / s. 

Miljö: 100% återvinningsbar FCKW- och HFCKW-fri. Miljövänlig.

Observera:

*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet).  
**) All information är baserad på laboratorietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % 
(förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte 
likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras 
på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.
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SPECIFIKATIONER:

NO NOISE® RADONSPÄRR 
3-i-1 GOLVUNDERLAG
LJUDDÄMPNING, ÅNGSPÄRR OG RADONSPÄRR

Varenr. 0890009


