
Trinlydsmåtte

Reducerer trinlyd mellem  
etageadskillelse

◗  Lydreduktion ca. 13 dB
◗  Inden- og udendørs brug 
◗  Slidstærk
◗  Nem at tilpasse

Anvendelsesområde: LIP Trinlyds- 
måtte kan anvendes ude som inde samt 
i vådrum.

Underlag: Underlaget skal være plant, fast 
og bæredygtigt samt fri for støv, snavs, 
olie, fedt, voks og overfladeslam m.m. Min-
dre revner og ujævnheder kan udbedres 
med LIP 205 Lyncement.

Forbehandling: Følgende anbefales: På 
råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forhol-
det 1 del primer til 1 del vand. På sugende 
underlag fortyndes LIP Primer 54 i forhol-
det 1 del primer til 3 dele vand. På ikke su-
gende underlag fortyndes LIP Primer 54 i 
forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
LIP Trinlydsmåtte fuldklæbes med f.eks 
LIP Multi Fliseklæb.

Brugsanvisning: LIP Trinlydsmåtte til-
dannes til den ønskede størrelse med en 
saks. 

5 kg LIP Multi Fliseklæb Grå blandes 
med 1,6 liter vand rent, koldt vand.
Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til 
der opnås en smidig og homogen masse. 
Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. 
hviletid genoprøres massen og er nu klar til 
brug. Blandingen skal bruges inden 5 timer 
efter blandingstidspunktet. 

LIP Multi Fliseklæb påføres underlaget 
med en 8 mm tandspartel og trinlydsmåt-
ten lægges i den våde klæb.
En plastspartel benyttes til at presse trin-
lydsmåtten ned i klæben så den er plan.

Tekniske data
Materiale Genbrugspolyurethan, kork og polyurethan-elastomer

Farver Sort/grå/brun

Tykkelse 3 mm

Bredde 1,0 m ± 1,5%

Længde 20 m ± 1,5%

Densitet 1,65 kg/m³

Dagen efter kan monteres fliser, også lagt 
i LIP Multi Fliseklæb. Flisestørrelsen bør 
ikke være mindre 10 x 10 cm, med en 
mindste tykkelse på 7 mm. Lægning af po-
røse fliser som natursten aftales med leve-
randøren af disse.

Dilatationsfuger fra undergulvet skal føres 
op igennem belægningen og fuges med 
elastisk fuge.
Monteres der sokkelfliser er det vigtigt at 
fugen mellem gulv og væg udføres med en 
elastisk fuge.
Bemærk: Evt. gulvvarme skal være sluk-
ket både før, under og indtil 7 døgn efter 
montering af trinlydsmåtte.

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.
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