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 Paladin 4 mm x x x x             

 Gefion 7 mm x  x x x x2            

 Supertrans 7 mm x x x x x x2 x x          

 Thermofelt 7,5 mm x x x x x x2 x x x        

 Marathon Super 6 mm x x x x        x  x   

 Marathon DUAL 6 mm x x x x x  x x x  x x  x   

 Heat-Pak 7 mm x x x x x x x x x x x x x x x x  

 Jumpax 10 mm x1 x x x x x x x x x x x x x x x 

 Jumpax HD 10 mm x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Egal Soft 6,5 mm x x x  x x x x x        

Oversigt underlagsplader
Alle vores undergulvsplader er produceret af Unifloor BV Holland. Vi forhandler plader til udjævning samt isolering 
under de fleste typer gulvbelægning. I det følgende er beskrevet de lagerførte typer plader som egner sig til underlag 
under trægulv, laminat, vinyl, linoleum, kork, sisal, alm. gulvtæppe osv. Vi forhandler 10 forskellige slags underlagsp-
lader. I nedestående skema ses en oversigt over pladernes brugsanvendelse.

Monteringsmuligheder med underlagsplader
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Paladin® 4 mm underlagsplader
Anvendelse under:    

Laminat, parket     

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401025 590 x 850 x 4 mm 24 plader/  20 pakker/ 1 palle   

  12,04 m² 240,8 m²   

Beskrivelse            
4 mm lyddæmpende undergulv til laminat og parket. 
Paladin® er perfekt som isolerende, udjævnende og lyddæmpende underlag til laminat  
og parket gulve. 
Paladin® er produceret af 100 % trærester og er derfor meget miljøvenlig.
De grønne Paladin® plader er lette at skære med en almindelig hobbykniv og har en størrelse 
på 59 x 85 cm, som gør dem lette at håndtere og montere. Der er 12,04 m² i 1 pakke. 
Andre fordele ved at bruge Paladin® er, at pladerne ikke mister mere end maksimum 1 mm 
tykkelse efter anvendelse i et stykke tid og dermed bevarer de deres lyddæmpende, isolerende 
og udjævnende egenskaber.

•	 Lyd	dæmpende																				

•	 Varmeisolerende

•	 Nivelleringsevner

•	 Let	montering

•	 Miljøvenlig

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 4 +-0.5 

Mål / Tolerance:  590 x 850 / +-2 

Råmateriale: Fyr og gran rester 

Vægt (kg/m3) 230 

Farve  Grøn 

Lydreducering: EN-ISO 140-8/717-2.  

Testet i kombination med fjer-not   

limet laminat  21dB 

Laminat  19 dB 

TNO rapport no. DGT-RPT-030047

Bøje styrke, kg/cm2 18

Brandsikringsklasse, DIN 4102 F fl 

Fugt (%) 6-16 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) 50 

Udvidelse, max. (%) 10 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1) 0,066 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 1,2 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 850 x 150 

Pallevægt 495 kg
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Monteringsvejledning for Paladin® plader

1. 

Paladin® pladerne skal akklimatisere indpakket i 24 timer i det rum som de skal lægges i.  

Gulvet skal være rent og tørt. 

Paladin® pladerne skal altid lægges ovenpå en PE-Folie, der har en tykkelse på mindst 150 my. 

Folien monteres med en aluminium tape.

Pladerne lægges i forbandt i lige linjer således at de kun lige nøjagtigt rører hinanden. 

 

2. 

Tag stilling til hvilken retning det færdige gulv skal lægges i.

Paladin® pladerne lægges i vinkel i forhold til gulvretning for at undgå 

sammenfald i samlingerne.

 

3. 

Langs med vægge, døre og andre faste installationer skal der altid være min. 4 mm luft.

 

4. 

Paladin® plader egner sig ikke til montering under tæpper.

 

5.

Paladin® skal dækkes med topbelægning inden for 1-2 timer efter montage.

Parket

Paladin plader

PE-Folie

PE-Folie

Paladin plader
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Gefion 7 mm underlagsplader 
Anvendelse under:    

Laminat, parket, tæpper    

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401022 590 x 860 x 7 mm 20 plader/ 28 pakker/  1 palle 

   10,15 m² 284,14 m²  

 

Beskrivelse:     

 
Fremstillet af trærester fra fyr og gran. Kan efter endt anvendelse 100 % komposteres. 
Pladerne udligner ujævnheder på op til 3 mm på det eksisterende gulv og giver en god lyd og

varmeisolering.                    

•	 Lyd	og	varmeisolerende.	Luner	på	kolde	gulve

•	 Under	gulvtæpper,	parket-	og	laminatgulve

•	 Udjævner	undergulvet

•	 100%	naturprodukt	fremstillet	af	gran	og	fyr

•	 100%	kompostér	bar

•	 Belaster	ikke	miljøet

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 7 +-0,5 

Mål / Tolerance:  590 x 860 / +-2 

Råmateriale: Fyr og gran rester 

Vægt: (kg/m3) 260 

Farve: Grøn 

Lydreducering: BS-EN-ISO 140-8/717-2  

i kombination med 7 mm laminat 20 dB Lw 

TNO rapport no. HAG-RTP 990052 

Bøje styrke  kg/cm2 18

Brandsikringsklasse DIN 4102 B2 

Fugt (%) 7-10 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) 50 

Udvidelse, max. (%) 10 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1) 0.11 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 2,15 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 860 x 150 

Pallevægt 635 kg
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Monteringsvejledning for Gefion plader

1. 

Gefion pladerne skal akklimatisere indpakket i 24 timer i det rum 

som de skal lægges i. 

 

2. 

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden udlægningen. 

 

3. 

Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på mindst 150 my.

 

4. 

Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun rører hinanden og med 

længderetningen mod lysindfaldet.

 

5. 

Pladerne lægges med 7 mm afstand til væg, rør og andre faste installationer.

 

6. 

Det er nødvendigt at lime Gefion pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal 

limes på pladerne. Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

 

7. 

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel på 

45˚ (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

 

8. 

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke ligger 

lige over pladernes sammenføjninger.

 

9. 

Pladerne er velegnet til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, hvorefter 

tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

 

10.

Pladerne skal tildækkes af topbelægningen inden for 1-2 timer efter monteringen for 

at undgå udtørring.

PE-Folie

Parket

PE-Folie

Gefion plader

Lysindfald
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Supertrans 7 mm underlagsplader
Anvendelse under:     

Laminat, parket, tæpper     

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401020 590 x 860 x 7 mm 20 plader/  28 pakker/ 1 palle    

  10,15 m² 284,14 m²   

 

Beskrivelse       
Isoleringsplade til tæpper, tæppefliser, laminat og parket. Fremstillet af trærester 
fra fyr og grantræer og kan efter endt anvendelse 100% komposteres. Pladerne udligner 
ujævnheder på op til 3 mm på det eksisterende gulv og giver en god lyd og varmeisolering.                
Tæppefliser kan lægges ovenpå Supertrans uden brug af lim, men pladerne skal forskydes.                 

•	 Til	tæpper	og	trægulv

•	 Udjævner	gulvet

•	 Reducerer	mekanisk	og	akustisk	støj

•	 Isolerer	godt

•	 Reducerer	fugt	og	mug

•	 Fuldstændig	komposterbar

•	 100	%	naturprodukt

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 7 +-0,5 

Mål / Tolerance:  590 x 860 / +-2 

Råmateriale: Fyr og gran rester 

Vægt (kg/m3) 260 

Farve Grøn 

Lydreducering: BS-EN-ISO 140-8/717-2  

i kombination med 7 mm laminat 20 dB Lw 

TNO rapport no. HAG-RPT 990052 

Bøje styrke, kg/cm2 18

Brandsikringsklasse, DIN 4102 B2 

Fugt (%) 7-10 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) 50 

Udvidelse, max. (%) 10 

Varmeledningsgrad   0.11 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 2.15 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 2000 x 860 x 150 

Pallevægt 635 kg
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1. 

Det anbefales at pladerne akklimatiseres i rummet et døgn inden pålægning.

 

2. 

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden pladerne monteres. 

Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på 

mindst 0,15 mm. Som forsegles med 20 cm overlap og tapes med alutape.

Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun lige rører hinanden og med 

længderetningen mod lysindfaldet.

 

3. 

Pladerne lægges med 7 mm afstand til vægge og andre faste installationer.

 

4. 

Det er nødvendigt at lime pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal limes 

på pladerne. 

Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

 

5. 

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel 

på 45˚ (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke 

ligger lige over pladernes sammenføjninger.

 

6. 

Pladerne er velegnede til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, 

hvorefter tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

 

7.

Supertrans plader skal tildækkes at topbelægningen inden for 1-2 timer efter 

monteringen for at undgå udtørring af pladerne.

Monteringsvejledning for Supertrans

Parket

PE-Folie

Supertrans

Supertrans

Lysindfald
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Thermofelt® 7,5 mm underlagsplader  
Anvendes under:     

Tæpper, tæppefliser, parket og laminat    

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401010 590 x 860 x 7,5 mm 18 plader/  28 pakker/ 1 palle   

   9,13 m² 255,93 m²   

 

 

Beskrivelse     
 
Markedets mest formstabile isoleringsplade til tæpper, tæppefliser, parket og laminat.

Thermofelt® er fremstillet af trærester fra fyr og grantræer og kan efter endt anvendelse 100 % 
komposteres. Pladerne udligner ujævnheder på op til 3 mm i det eksisterende gulv, hvilket giver et 
pænt plant gulv og forlænger dermed også levetiden på din gulvbelægning.

Thermofelt® giver en rigtig god isolering både med hensyn til varme og trinlyd.

•	 Specialdesignet	undergulv	til	gulvtæppe 

•	 Udjævner	gulvet 

•	 Reducerer	mekanisk	og	akustisk	støj 

•	 Forbedrer	gangkomfort	på	tæppe 

•	 Isolerer	godt 

•	 Reducerer	fugt	og	mug 

•	 Forlænger	tæppets	levetid 

•	 Fuldstændig	komposterbar 

•	 100	%	naturprodukt

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 7,5 +-0,3 

Mål / Tolerance:  590 x 860 / +-1 

Råmateriale: Fyr og gran rester 

Vægt (kg/m3) 260 

Farve Grøn 

TNO rapport no. HAG-RPT 960064 

Bøje styrke, kg/cm2 18

Brandsikringsklasse, DIN 4102 B2 

Fugt (%) 8-16 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) 50 

Udvidelse, max. (%) 6 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0.13 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 2.05 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 860 x 150 

Pallevægt 530 kg



Monteringsvejledning for Thermofelt®

1. 

Det anbefales at Thermofelt® pladerne akklimatiseres i rummet et døgn inden pålægning.

 

2. 

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden pladerne monteres. 

Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på 

mindst 0,15 mm. Som forsegles med 20 cm overlap og tapes med alutape.

Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun lige rører hinanden og med 

længderetningen mod lysindfaldet.

 

3. 

Pladerne lægges med 7 mm afstand til vægge og andre faste installationer.

 

4. 

Det er nødvendigt at lime pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal limes 

på pladerne. 

Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

 

5. 

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel 

på 45˚ (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke 

ligger lige over pladernes sammenføjninger.

 

6. 

Thermofelt® Pladerne er velegnede til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, 

hvorefter tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

 

7.

Thermofelt® pladerne skal tildækkes med topbelægningenefter montage 1-2 timer, for  

at undgå udtørring af pladerne.

Parket

PE-Folie

Thermofelt

Lysindfald
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Marathon Super® 6  mm underlagsplader
Anvendelse under:    

Vinyl, laminat, parket, tæpper    

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401030 560 x 790 x 6 mm 12 plader/ 24 pakker/ 1 palle 

     5,31 m² 127,44 m²   

 

Beskrivelse       
 
Marathon Super® er en underlagsplade specielt designet til at bruge under løst lagt vinyl.

Marathon Super® er sammensat af en 2 mm masonitplade limet sammen med en 4 mm 
isoleringsplade. Pladen kan udligne ujævnheder i undergulvet på op til 2 mm og øger gulvets 
komfort.
Den hårde topplade modvirker trykmærker i vinylen fra møbler(stole) og andre genstande. 
Marathon Super® er lavet af den højeste kvalitet af 100 % naturlige trærester og er dermed 
miljøvenlig og 100 % komposterbar.
 
Marathon Super® er blevet ekstensivt testet af uafhængige internationale anerkendte institut-
ter og opfylder kravene til Bygge regulativerne. Marathon Super® reducerer gangstøj med mere 
end 21dB i overensstemmelse med den europæiske norm EN-ISO 717-2.
Marathon Super® er derfor meget passende til at blive monteret i bygninger med lejligheder, 
hvor der er behov for ekstra trinlydsdæmpning.
En hurtig og enkel flydende montering gør Marathon Super® yderst brugervenlig.  
Marathon Super® giver desuden en god isolering som sikrer en behagelig gulv temperatur.

•	 Designet	til	anvendelse	under	cushion	vinyl	(med	foam	bagside)

•		 Modstandsdygtig	overfor	trykmærker														

•	 Giver	jævnt	gulv										

•	 Trinlydsdæmpende

•	 Stor	forbedring	af	gangkomforten	på	vinyl

•	 Nem	at	udlægge

•	 God	isolering

•	 100	%	naturprodukt

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 6+-0,1 

Mål / Tolerance:  560 x 790 / +-1 

Råmateriale: Fyr og gran rester 

Vægt (kg/m3) 590 

Farve Natur 

TNO rapport no. HAG-RPT 000134 

Bøje styrke, kg/cm2 40

Brandsikringsklasse, DIN 4102 B2 

Fugt (%) 7-10 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) <45 

Udvidelse, max. (%) <25 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1) 0,08 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 1,05 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1120 x 790 x 150 

Pallevægt 864 kg
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Monteringsvejledning for Marathon Super®

1. 

Marathon Super® pladerne skal akklimatisere i deres pakning i rummet i min. 24 timer før 

de udlægges.

Undergulvet skal være jævnt, rent og tørt før pladerne kan lægges. Der skal altid udlægges 

en dampspærre på gulvet under pladerne. Dampspærren skal overlappe min. 20 cm ved 

samlinger og skal eftertapes med alu tape. 

 

2. 

Marathon Super® lægges med den bløde side nedad og den hårde side opad i murstens 

mønster. 

Hvis der skal lægges Marathon Super® i flere rum, skal hvert rum lægges separat. 

 

3. 

Der skal altid være min. 8 mm luft til vægge og andre faste installationer.

 

4. 

For at minimere at pladernes kanter kan ses gennem gulvbelægningen, skal overfladen på 

pladerne – efter lægning - pudses med sandpapir, således at den bliver så plan som muligt.

 

5. 

Hvis Marathon Super® lægges under trægulv, bør pladerne lægges med en vinkel på 

45 grader i forhold til trægulvets retning.

 

6.

Der må ikke limes på Marathon Super® plader. 

 

7.

Marathon Super® Pladerne skal efter montering dækkes af topbelægning inden  

for 1-2 timer for at undgå udtørring.

  

Marathon Super®

Lysindfald
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Marathon DUAL® 6 mm underlagsplader  

Anvendelse under:     

Vinyl, laminat, parket, tæpper     

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401050 560 x 790 x 6 mm 12 bund /12 top 24 pakker/ 1 palle  

  5,31 m² 127,416 m²  

 

Beskrivelse     
 
Marathon Dual® er et todelt undergulv, som består af en MDF plade som topplade og en træfiber 
termoplade som bundplade. MDF toppladen overlapper 
samlingerne i bundpladerne, og skaber dermed et perfekt jævnt undergulv næsten uden synlige 
samlinger. 

Kan udjævne niveau forskelle på op til 2 mm.

Marathon Dual® modvirker trykmærker fra stoleben, skohæle og andre objekter. Gulvbelægnin-
gen bliver dermed ikke ødelagt af permanente trykmærker, som det ofte er tilfældet med blødere 
underlag under vinylgulve.

Marathon Dual® er ikke egnet til at lime belægning på og må ikke bruges hvor der anvendes 
skrivebordsstole med hjul.

Marathon Dual® er blevet testet for sin lyddæmpende egenskaber og i kombination med  
3 mm vinyl, opnås en reduktion på 23 dB Lw/11 dB Llin i henhold til den europæiske standard  
NEN-EN-BS-ISO 140-8 / 717-2 (NPR 5079 og BRL 2003). 

Lyddæmpningen blev opnået på et betongulv med spartling*. 

*Ved flydespartling er støjdæmpningen af topbelægningen altid afhængig af spartelmassens  
lyddæmpende egenskaber. 
 

•		 Jævn	overflade 

•		 Modvirker	trykmærker 

•		 100%	naturprodukt 

•		 Varmeisolerende 

•		 Trinlydsdæmpende 

•		 Kan	anvendes	under	 

 selvklæbende vinyl fliser

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 61 +-0,2 

Mål / Tolerance:  560 x 790 / +-1 

Råmateriale: Nåletræ og hårdttræ 

Vægt (kg/m3) 240 

Farve Natur/Grøn 

Lyddæmpende egenskaber i henhold til 
den europæiske standard NEN-EN-BS-
ISO140-8/717-2 (NPR 5079 og BRL 2003)  
og i kombination med 3 mm vinyl,opnåes  
en reduktion på  23 dBΔLw/11dBΔLlin  
og i kombination med 3 mm  
selvklæbende vinyl fliser opnås  
en reduktion på 22 dBΔLw/11dBΔLlin

Bøje styrke, kg/cm2 18

Brandklasse, DIN 4102 Dfl - s1 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 2 timer (%) 45 

Udvidelse, max. (%) 25 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0.085 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 1,1 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1120 x 790 x 150 

Pallevægt 410 kg
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Monteringsvejledning for Marathon DUAL

28 x 79 cm

56 x 28 cm

56 x 79 cm

56 x 51 cm28 x 51 cm

28 x 28 cm

56 x 39,5 cm

56 X 79 cm 56 X 79 cm

56 x 39,5 cm

Marathon Dual® underlagsplader består af to slags plader. En 
grøn Bundplade på og en brun Topplade. Begge plader er påført 
lim på den ene side, som klæber sammen ved monteringen. 
Marathon Dual® pladerne skal akklimatisere i deres pakning i 
rummet med min. rumtemperatur på 18 C i min. 48 timer før de 
udlægges. 
Undergulvet skal være jævnt, rent og tørt før pladerne kan 
lægges. Der skal altid udlægges en dampspærre på gulvet under 
pladerne. Dampspærren skal overlappe min. 20 cm ved samlinger 
og skal eftertapes med alu tape.  
Der skal altid være min. 8 mm luft til vægge og andre faste instal-
lationer. 
Marathon Dual® skal efter montering dækkes af topbelægning 
inden for 1-2 timer for at undgå udtørring. 
Marathon Dual® er ikke godkendt til anvendelse i lokaler hvor 
der bruges (kontor)stole med hjul. 
Til monteringen bruges følgende værktøj: Hobbykniv -  
Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok  - Sandpapir  
Korn 60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hob-
bykniv og derefter brækkes pladen forsigtigt.

Fremgangsmåde:

1. Del Bundplade 1 på midten på den lange led, således at du får 
2 stykker på 28 x 79 cm. Start med at tage 3 grønne bundplader 
ud af pakken.Læg dem ved siden af hinanden.

2. Afkort den ene af pladerne med 28 cm.  
Det nye mål er 28 x 51 cm på denne. 

3. Stykket på 28 x 28 cm skal ikke bruges.

4. Vi har nu 1 stykke på 28 x 79 cm og 1 stykke på 28 x 51 cm.

5. Del Bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 28 x 56 cm af. 
Du har nu 1 stykke på 28 x 56 cm samt 1stykke på 51 x 56 cm. 
Bundplade 3 skal ikke deles. 
Læg Bundpladerne på gulvet, som vist her.  
Bundpladerne lægges med limsiden opad.

1. Tag 3 brune topplader ud af pakken. 
2. Topplade 1 deles på midten som anvist 
3. Topplade 2 og 3 deles ikke

Montering 
1. Topplade 2 lægges nu oven på de grønne plader  
 med limen nedad.
2. Det ene stykke af Topplade 1 lægges ved siden af.       

Toppladerne trykkes godt mod Bundpladerne for at sikre at                                 
pladerne limes sammen. Brug evt. en gummihammer.

Sådan fortsættes monteringen:Hver anden nye række Bundplader 
starter med en 51 x 56 cm plade og hver anden starter med en  
28 x 56 cm plade. 

Resten af rækken fortsættes med hele Bundplader og skæres til 
tilsidst.

Hver anden nye række topplader starter med en 56 x 39,5 cm 
plade og hver anden starter med en hel plade. Resten af rækken 
fortsættes med hele plader og skæres til tilsidst.

Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre 
faste installationer, slibes Toppladernes samlinger let med sandpa-
pir korn 60. Således opnås et perfekt jævnt undergulv. 
Vinylen monteres løst liggende og afsluttes med sandlister eller FL 
lister rundt ved væggene.

Topplade 1 deles 

Montering og placering af bundplader og topplader

Bundplade 1

Topplade 2

Bundplade 2

Topplade 3

Bundplade 3
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Heat Pak 7 mm underlagsplader

Anvendelse under:    

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401040 600 x 1200 x 7 mm 4 bund/4 top 48 pakker / 1 palle 

   2,88 m² 138,24 m²  

      
 

Beskrivelse:       
Heat-Pak® er et frit flydende undergulv, specielt designet til installation oven på alle typer af 
gulvvarmesystemer. Dette specielle undergulvssystem giver et meget stabilt undergulv, hvorpå 
alle typer gulvbelægning kan lægges. Heat-Pak® giver et perfekt jævnt undergulv, som vil 
beskytte din gulvbelægning mod genskin fra undergulvet. Derfor er dette undergulv særdeles 
velegnet til fuldlimede tæpper, linoleum, vinyl og kork. Heat-Pak® er løsningen til, på en enkel 
måde, at skabe et meget stabilt undergulv og lettere at bruge end en traditionel spartling. Ved 
brug af Heat-Pak® vil gulvet hurtigt være, tørt, rent, nivelleret og klar til montering af gulvbe-
lægningen. Den meget lave varmemodstand vil lede varme fra gulvvarmesystemet uden prob-
lemer. Dette giver en positiv effekt på varmens effektivitet og vil beskytte gulvet mod såkaldte 
hot spots. Heat-Pak® er lavet af en høj kvalitet af MDF plade og består af en bundplade (3 mm) 
og en top plade (4 mm). Begge plader er forsynet med en speciel, interaktiv lim, der binder dem 
grundigt sammen efter installationen, hvorefter man har et meget stabilt undergulv, et under-
gulv næsten perfekt nivelleret og frit for synlige samlinger. Heat-Pak® er et undergulvssystem 
der giver en meget jævn og stabil base, på hvilken alle slags gulvbelægninger kan monteres 
direkte. 
 
 

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 7+-0,2 

Mål / Tolerance:  600 x 1200 / +-1,5 

Råmateriale: MDF med klæb 

Vægt: (kg/m3) 770 

Farve: Natur 

Bøje styrke  kg/cm2 >40

Brandsikringsklasse DIN 4102 B2 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 24 timer (%) <40 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0,047 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 850  mm inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 150 

Pallevægt 830 kg
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Monteringsvejledning for Heat-Pak underlagsplader

Til monteringen bruges følgende værktøj:  
Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 
60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter 
brækkes pladen forsigtigt.
Start med at tage 3 bundplader ud af pakken. 
Læg dem ved siden af hinanden.
1. Del bundplade 1 på midten på den lange led, således 
at du får 2 stykker på 30 x 120 cm.
2. Afkort den ene af pladerne med 30 cm.  
Det nye mål er 60 x 90 cm på denne. 
3. Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.
4. Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.
5.  Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 
stykke på 60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.
Bundplade 3 skal ikke deles.
6. Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med 
limsiden opad.
7. Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfo-
lien.
 
Tag nu 3 topplader ud af pakken.
Læg dem ved siden af hinanden.
1. Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2. Topplade 1 deles på midten som anvist. 
Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.
3.  Topplade 2 og 3 deles ikke
 
Montering
1. Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som vist 
på tegningen.
2. Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes let 
mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. en gum-
mihammer.
 
Sådan fortsættes monteringen:
Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og 
hver anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele 
Bundplader og skæres til til sidst.
Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden 
starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader 
og skæres til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en 
række topplader, for at det er muligt at lave rent arbejde. DET ER VIGTIGT AT 
UNDGÅ AT GA PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.
 
Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste 
installationer, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. 
Således opnås et perfekt jævnt undergulv.

30 x 120 cm

60 x 30 cm

60 x 120 cm

60 x 90 cm30 x 90 cm

30 x 30 cm

60 x 60 cm

60 x 120 cm 60 x 120 cm

60 x 60 cm

Topplade 1 deles 

Montering og placering af bundplader og topplader

Bundplade 1

Topplade 2

Bundplade 2

Topplade 3

Bundplade 3

Heat-Pak® skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de 
skal lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Heat-Pak® lægges, 
skal gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges 
en dampspærre på 150 μ under Heat-Pak® lige meget hvordan gulvet ser 
ud – og man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med 
aluminiums tape og lade folien overlappe min. 20 cm.(Hvis der er gulv varme 
anbefaler vi at der lægges en dampspærre på min 200 μ).  
Hvis du vil bruge yderligere underlag f.eks. foam under  
Heat-Pak® skal du sikre, at den har en lav grad af varmemodstand. Jo større 
varmemodstand, jo langsommere vil varmen strømme igennem. Små ujævn-
heder så som kanter og revner
i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Heat-Pak®. Ved at følge ligge 
vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. Hvis der alligevel skul-

le være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst leverandøren af Heat-Pak®.
Heat-Pak® - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og en 
topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen skal monteres 
med limsiden opad. Toppladen skal lægges med limen ned mod bundpladen. 
Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke pladerne 
sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime sammen 
og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Heat-Pak® i den 
smalleste side af rummet. Når Heat-Pak® lægges skal der altid være 8 - 10 
mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.
Varmeanlægget skal være slukket, før du installerer Heat-Pak®

Hvis gulvbelægningen skal limes til Heat-Pak®, skal varmeanlægget ikke tæn-
des igen, før limen er helt tør. Temperaturen bør herefter øges gradvist.
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Jumpax® 10 mm undergulvsplade 
til alle fuldklæbede belægninger og løst lagt vinyl 

Anvendelse under:     

Linoleum, Laminat, Parket, Tæpper, Fuldklæbede tæpper, Selvkl. vinylfliser, Vinyl.   

      

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401060 600 x 1200 x 10 mm 4 bund/4 top  48 pakker/ 1 palle    

  2,88 m² 138,24 m²    

 

Beskrivelse      
 
Dobbelt undergulvssystem der udjævner gulvet uden spartling. Specielt udviklet til linoleum, kork, 
Amtico og vinyl, men kan anvendes til de fleste typer gulv. Der kan limes direkte på pladerne. Ved 
anvendelse af Jumpax® undgår man at bruge tid på spartling, priming og tørring af gulve inden 
selve belægningen kan monteres. Belægningen kan monteres straks efter at pladerne er lagt, 
hvilket i de fleste tilfælde sparer tid. Ydermere får man et helt perfekt plant undergulv, som den 
smukke gulvbelægning fortjener. Det gamle undergulv kan samtidig bevares, da det ikke bliver 
ødelagt af spartling.

Jumpax® monteres stort set støvfrit. Dæmper trinlyd effektivt.
 

•		 Høj	lydreduktion																																																											

•		 Perfekt	udligningsevne	giver	et	flot	resultat

•	 Direkte	anvendelig	på	trægulve

•		 Lydabsorberer	21	dB	Lw,	sammen	med	vinyl	og	linoleum

•		 Varmeisolerer

•		 Tid	og	penge	besparende

Teknisk information 
Tykkelse/Tolerance 10+-0,2 

Mål / Tolerance:  600 x 1200 / +-1,5 

Råmateriale: MDF, Polystyren skum med   

aluminiums film  

Vægt (kg/m3) 585 

Farve  Natur/Sølv 

TNO rapport no. 

MON-RPT-033-DTS-2007-02189  

Bøje styrke, kg/cm2 >40

Brandsikringsklasse, DIN 4102 B2 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 24 timer (%) <40 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0.13 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 1,10 m inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 150 

Pallevægt 895 kg
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Monteringsvejledning for Jumpax®

Jumpax® skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de skal 
lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Jumpax® lægges, skal 
gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges en 
dampspærre på 150 μ under Jumpax® lige meget hvordan gulvet ser ud – og 
man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med aluminiums 
tape og lade folien overlappe min. 20 cm.(Hvis der er gulv varme anbefaler vi 
at der lægges en dampspærre på min 200 μ) . Små ujævnheder så som kanter 
og revner i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Jumpax®. Ved at følge 
ligge vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. Hvis der alligevel 
skulle være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst leverandøren af Jump-
ax®. Jumpax® - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og 
en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover 
belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som 
skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-

dpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke 
pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime 
sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® 
i den smalleste side af rummet. Når Jumpax® lægges skal der altid være 8 - 
10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.
Jumpax® HD - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og 
en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover 
belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som 
skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-
dpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke 
pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime 
sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® 
HD i den smalleste side af rummet. NårJumpax® HD lægges skal der altid være 
8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.

Til monteringen bruges følgende værktøj:  
Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 
60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter 
brækkes pladen forsigtigt.

Start med at tage 3 bundplader ud af pakken. 
Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Del bundplade 1 på midten på den lange led, således 
at du får 2 stykker på 30 x 120 cm.
2.  Afkort den ene af pladerne med 30 cm. Det nye mål er 60 x 90 cm på denne. 
3.  Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.
4.  Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.
5.  Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 stykke  
på 60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.
Bundplade 3 skal ikke deles.
6.  Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med alu 
miniumsisoleringsfolien nedad og limsiden opad.
7.  Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfolien.
 
Tag nu 3 topplader ud af pakken. Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2.  Topplade 1 deles på midten som anvist.  
Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.
3. Topplade 2 og 3 deles ikke
 
Montering
1. Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som 
vist på tegningen.
2.  Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes 
let mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. 
en gummihammer.
 
Sådan fortsættes monteringen:
Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og 
hver anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele 
Bundplader og skæres til til sidst.
Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden 
starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og 
skæres til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en række 
topplader, for at det er muligt at lave rent arbejde. DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ 
AT GA PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.
Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste installa-
tioner, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås 
et perfekt jævnt undergulv.
Når der skal lægges plader på mere end 10 m i bredden eller længden, skal 
der altid laves en ekspansions samling, såvel i Jumpax som i den øvrige 
gulvbelægning. Hvert rum skal lægges separat. Med gulvbelægning som PVC 
vil samlinger kunne ses en smule. Hvis der skal limes PVC baner på Jumpax 
pladerne vil man opnå det bedste resultat hvis man venter ca. 24 timer med at 
lime på Jumpax efter den er lagt. Der opnås det bedste resultat ved at anvende 
en PU lim. Hvis der anbringes præfabrikeret parketgulv placeres Jumpax 
diagonalt i forhold til parketgulvet og forlimes det med 2K-PU lim. Jumpax bør 
ikke ligge i mere end 48 timer før gulvbelægningen lægges på for at undgå in-
dflydelse fra luftfugtighed mm. Samlingerne på Jumpax gulvet skal altid slibes 
med sandpapir for at undgå at samlinger kan ses. Ligeledes skal man checke og 
slibe små højdeforskelle.

30 x 120 cm

60 x 30 cm

60 x 120 cm

60 x 90 cm30 x 90 cm

30 x 30 cm

60 x 60 cm

60 x 120 cm 60 x 120 cm

60 x 60 cm

Topplade 1 deles 

Montering og placering af bundplader og topplader

Bundplade 1

Topplade 2

Bundplade 2

Topplade 3

Bundplade 3
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Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 10+-0,2 

Mål / Tolerance:  600 x 1200 / +-1,5 

Råmateriale: MDF, PE-skum 

Vægt (kg/m3) 585 

Farve Natur/Grøn 

Støjreducering iflg. NEN-BS-EN-ISO 

140-8/717-2(NPR 50+79): 

ved brug af 2 mm Linoleum 22 dB/11dB

ved brug af 3 mm Vinyl 22 dB/11dB

Bøje styrke, kg/cm2 >40

Brandsikringsklasse, DIN 4102 Dfls1 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 24 timer (%) <40 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0.081 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 0,99 m 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 150 

Pallevægt 780 kg

Jumpax® HD 10 mm - Ekstra stærk 
undergulvsplade til alle fuldklæbede belægninger og løst lagt vinyl 
 
Anvendelse under:    

Linoleum, Laminat, Parket, Tæpper, Fuldklæbede tæpper, Selvkl. vinylfliser, Vinyl.   

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401070 600 x 1200 x 10 mm 4 top/4 bund 42 pakker/ 1 palle   

  2,88 m² 138,24 m²  

Beskrivelse     
 
Jumpax® HD er specielt udviklet til anvendelse hvor gulvet skal holde til tung belastning. Det 
gælder både statisk i form at f.eks. tunge reoler samt dynamisk i form af f.eks. gaffeltruck.
Dobbelt undergulvssystem der udjævner gulvet uden spartling. Specielt udviklet til linoleum, kork, 
Amtico og vinyl, men kan anvendes til de fleste typer gulv. Der kan limes direkte på pladerne. Ved 
anvendelse af Jumpax undgår man at bruge tid på spartling, priming og tørring af gulve inden 
selve belægningen kan monteres. Belægningen kan monteres straks efter at pladerne er lagt, 
hvilket i de fleste tilfælde sparer tid. Ydermere får man et helt perfekt plant undergulv, som den 
smukke gulvbelægning fortjener. Det gamle undergulv kan samtidig bevares, da det ikke bliver 
ødelagt af spartling.
Jumpax® HD monteres stort set støvfrit. Dæmper trinlyd effektivt.
 

•	 Høj	lydreduktion																																																											

•	 Perfekt	udligningsevne	giver	et	flot	resultat

•		 Direkte	anvendelig	på	trægulve

•	 Lydabsorberer	21	dB	Lw,	sammen	med	vinyl	og	linoleum

•	 Varmeisolerer

•	 Tid	og	penge	besparende



GEFION PROfiler A/S – Silkeborg – Tlf. 86 81 11 01 – Fax 86 81 24 84 – www.gefionprofiler.dk – kontakt@gefionprofiler.dk Underlagsplader - Side 21

Monteringsvejledning for Jumpax® HD

Til monteringen bruges følgende værktøj: Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm 
tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 60. Pladerne deles let ved at skære 2 
gange med en hobbykniv og derefter brækkes pladen forsigtigt.

Start med at tage 3 bundplader ud af pakken. 
Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Del bundplade 1 på midten på den lange led, således at du får 2 stykker på 
30 x 120 cm.
2.  Afkort den ene af pladerne med 30 cm. Det nye mål er 60 x 90 cm på denne. 
3.  Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.
4.  Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.
5.  Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 stykke på  
60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.
Bundplade 3 skal ikke deles.
6.  Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med 
aluminiumsisoleringsfolien nedad og limsiden opad.
7.  Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfolien.
Tag nu 3 topplader ud af pakken. Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2.  Topplade 1 deles på midten som anvist. 
Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.
3.  Topplade 2 og 3 deles ikke
 
Montering
1.  Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som 
vist på tegningen.
2.  Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes let  
mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. en 
gummihammer.
 
Sådan fortsættes monteringen:
Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og hver 
anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele Bund-
plader og skæres til til sidst.
Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden 
starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og skæres 
til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en række topplader, 
for at det er muligt at lave rent arbejde. 

DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ AT GA PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.
 
Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste instal-
lationer, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås 
et perfekt jævnt undergulv.
 Når der skal lægges plader på mere end 10 m i bredden eller længden, skal 
der altid laves en ekspansions samling, såvel i Jumpax® HD som i den øvrige 
gulvbelægning. Hvert rum skal lægges separat. Med gulvbelægning som PVC 
vil samlinger kunne ses en smule. Hvis der skal limes PVC baner på Jumpax® 
HD pladerne vil man opnå det bedste resultat hvis man venter ca. 24 timer med 
at lime på Jumpax® HD efter den er lagt. Der opnås det bedste resultat ved at 
anvende en PU lim. Hvis der anbringes præfabrikeret Tapisparketgulv placeres 
Jumpax® HD diagonalt i forhold til parketgulvet og forlimes det med 2K-PU lim. 
Jumpax® HD bør ikke ligge i mere end 48 timer før gulvbelægningen lægges på 
for at undgå indflydelse fra luftfugtighed mm. Samlingerne på Jumpax® HD gul-
vet skal altid slibes med sandpapir for at undgå at samlinger kan ses. Ligeledes 
skal man checke og slibe små højdeforskelle.

Jumpax® HD skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de 
skal lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Jumpax® HD lægges, 
skal gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges 
en dampspærre på 150 μ under Jumpax® HD lige meget hvordan gulvet ser 
ud – og man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med 
aluminiums tape og lade folien overlappe min. 20 cm.(Hvis der er gulv varme 
anbefaler vi at der lægges en dampspærre på min 200 μ) . Små ujævnheder 
så som kanter og revner i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Jumpax® 
HD. Ved at følge ligge vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. 
Hvis der alligevel skulle være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst lev-
erandøren af Jumpax® HD.

Jumpax® HD - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og 
en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover 
belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som 
skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-
dpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke 
pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime 
sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® 
HD i den smalleste side af rummet. NårJumpax® HD lægges skal der altid være 
8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.

30 x 120 cm

60 x 30 cm

60 x 120 cm

60 x 90 cm30 x 90 cm

30 x 30 cm

60 x 60 cm

60 x 120 cm 60 x 120 cm

60 x 60 cm

Topplade 1 deles 

Montering og placering af bundplader og topplader

Bundplade 1

Topplade 2

Bundplade 2

Topplade 3

Bundplade 3
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Egalsoft® Underlag
Anvendelse under:       

Tæpper og laminat  

Varenummer Størrelse 1 pakke Salgsenhed 

700790 1,37m x 22m x 6,5 mm Sælges i hele ruller 1 rulle 

    

Beskrivelse    

  

Egalsoft® er et selvklæbende filt underlag, der øger holdbarheden og komforten af bl.a. gulv-

tæpper. Egalsoft er nem at installere og ødelægger ikke undergulvet. Egalsoft har selvklæbende 

bagside, som reducerer omkostninger og tid til lim og installation.

Det øverste lag af Egalsoft® består af et imprægneret filtlag, hvilket er velegnet til limning. 

Nederste lag af Egalsoft består af imprægneret nålefilt som er selvklæbende.

 

•	 Egalsoft kan anvendes til både enkelt og dobbelt limning.

•	 Egalsoft® er egnet til både kontrakt og privat brug.

•	 Egalsoft® kan lægges på alle typer undergulve uden at forårsage 

 nogen skade på undergulvet. 

•	 Montage kræver kun værktøj i form af hobbykniv, saks og evt. limspartel.  

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 6,5 +-0,1 

Vægt (g/m2) 850 

Farve Natural 

TNO rapport no.  

Bøje styrke, kg/cm2 40

Brandsikringsklasse, DIN 4102 S1 

Fugt (%) 7-10 

Udvidelse, max. (%) 0,4% 

Varmeledningsgrad (m2KW) 0,22 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Rullevægt ca. 25 kg

Rullestr. 22 m x 1,37m = 30,14 m2
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Monteringsvejledning for Egalsoft®

Forberedelse inden montage.

Inden Egalsoft monteres skal gulvet være tørt, rent og frit for ujævnheder. Den ideelle gulvtemperatur 

ved montagen er ca. 15 °C. Egalsoft anbefales ikke anvendt sammen med tynde tæpper.

 

Montage.

Egalsoft rulles ud på gulvet med limsiden nedad i en 90° Vinkel på tæppets retning og skæres til.

 

Egalsoft må ikke strækkes ved montage og det skal sikres at udlægningen sker uden mellemrum eller 

overlap mellem banerne.

 

Når hele rummet er monteret med Egalsoft monteres topbelægningen.

 

Fjernelse.

Ved normalt brug holder Egalsoft ligeså lang tid som tæppet og fjernes samtidigt med tæppet.

Hvis det er nødvendigt at få adgang til undergulvet kan Egalsoft rulles op sammen med tæppet og 

lægges ned igen sammen med tæppet.
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