
 
Platon
Comfort

Støt- og lyddempende 
fuktsperre for parkett 
og laminatgulv



ISOLA PLATON GRUNNMUR2

Platon Comfort er en lavtbyggende og sterk fuktsperre i gjenvinnbar 
polypropylen, som sikrer at fukten aldri kommer i kontakt med over- 
gulvet. Platon Comfort har knaster som gir viktige egenskaper i tillegg 
til fuktbeskyttelsen. Produktet er like velegnet til gulv på grunn som til 
gulv i øvrige etasjer.

Platon Comfort

FUKTSPERRE OG VARIG GULVKOMFORT  
I ETT OG SAMME PRODUKT
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Gulvkomfort
Platon Comforts spesialdesignede knaster «fjærer» litt ved belastning og gangtrafikk (B) – og går deretter 
tilbake til sin opprinnelige form (A). Dette gir behagelig demping og følelse av å gå på et mykt gulv. 

Støt- og lyddemping
Platon Comforts dynamiske knaster gjør at støt tas opp og dempes effektivt. Hele gulvkonstruksjo-
nen får en behagelig svikt. Knasteplaten reduserer trinnlyd med hele 17-19 dB.

SLIK FUNGERER KNASTENE

Fukt i gulv
Tregulv, parkett og laminat som legges på betong er utsatt for fukt. I nybygg tar det lang tid å tørke ut 
byggfukten, i eldre hus kan fukt fra grunnen tilføres betongen. Når dampsperre (plastfolie) benyttes som 
underlag, gir man avkall på viktige funksjoner. Folien er veldig tynn og har derfor problemer med å holde 
tett over tid. Polyetylen skum presses sammen etter kort tid, og den lille ”svikten” som gjør det behagelig 
å gå på gulvet, forsvinner.

Parkett eller laminat på betong!
Hvorfor bør du velge Platon Comfort 
fremfor plastfolie eller foam?

 – Overgulvet kan monteres tidligere i  
 prosjektet, ved RF 95% i betongen.  
 Gir raskere fremdrift

 – 3 ganger høyere vanndampmotstand

 – Støt- og lyddempingen varer gjennom  
 hele gulvets levetid

 – Perforeres ikke av ujevnheter i betongen

 – Lav byggehøyde, kun 2,5 mm

A B



4 PLATON COMFORT - SPAR TID

Normalt klima DIN 50 014-20/65
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Monteringsstart overgulv ved bruk av Platon Comfort
Monteringsstart overgulv uten bruk av Platon Comfort

Platon Comfort kan legges allerede ved 95 % RF i betongen. Overgulvet kan dermed monteres inntil tre 
uker tidligere enn hva som ville vært mulig ved bruk av tradisjonelle gulvunderlag som plastfolie og 
polyetylen skum. Tidlig montering gir prosjektet raskere fremdrift og bedre total økonomi.

Spar tid – legg tregulvet tidligere

Platon Air Gap-teknologien
Platon Comfort bidrar til en naturlige tørkeprosess 
i betonggulvet. Ved å montere platen med knastene 
ned nyter du godt av Platon Air Gap-teknologien. 
Det skapes en tynn, men svært effektiv luftspalte 
mellom gulvets betongsåle og Platon Comfort. 
Vanndamp fra betongen frigjøres gjennom dette 
luftsjiktet. 

Det viktige inneklimaet. Når dampsperrer av plast 
benyttes, vil restfukt ofte bidra til at mugg eller 
andre skadelige mikroorganismer får gode vekst-
vilkår under plastfilmen. Disse prosessene kan 
utgjøre en betydelig risiko for personer med aller-
gier. Den unike Air Gap-teknologien i kombinasjon 
med Platon Comforts fremragende fukttetthet, er 
den beste garanti for et sunt og godt inneklima.

Platon Comfort gir store fordeler
 – Optimal fuktbeskyttelse
 – Støt- og lyddempende -  

 høy gulvkomfort
 – Lav byggehøyde - 2,5 mm
 – Kan legges på nystøpt betong  

 ved RF 95%

Tørketid for betong
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Øvrige gulvkonstruksjoner
Platon Comfort kan også legges på treunderlag hvor du oppnår de samme gode egenskaper på støt- og 
lyddemping.

4:  A. Betong  
 B. Platon Comfort  
 C. Gulvvarme  
 D. Isola Ullpapp,  
 E. Tregulv  

Gulvvarme kan 
benyttes både 
over og under 
Platon Comfort.

Aktuelle gulvkonstruksjoner

5:  Platon Comfort på
 gulv mot grunn A  
 og på etasjeskiller av  
 betong B

1: A. Betong 
 B. Platon Comfort  
 C. Parkett/laminat 

2:  A. Betong  
 B. Platon Comfort  
 C. Sponplate med limt teppe

3:  A. Betong  
 B. Platon Comfort  
 C. 20 mm falset XPS    
      isoleringsplate  
 D. Gulvvarme med gulv- 
      beskyttelse (Isola Ullpapp)  
 E. Parkett/laminat

1 2

3 4 5

C C

C C

D
D

E E

B B

B B

A A A

B

A A



6 MONTERING | PLATON COMFORT

1. Platon Comfort kappes enkelt med kniv eller saks.  
2. Rull ut knasteplaten med knastene vendt ned mot betongen. Avslutt ca 5 mm fra veggen.
3. Platen monteres enkelt kant-i-kant.  
4. Langsgående skjøter forsegles med Platon Comfort Tape. Klem tapen godt på plass. 
5. Tverrskjøter behandles på samme måte som langsgående skjøter. Er det gjennomføringer i gulvet, skal         
    Comfort tillpasses. Deretter benyttes Platon Comfort Tape til tetting og forsegling rundt gjennomføringene.  
6. For montering av overgulvet: Se gulvprodusentens monteringsanvisninger. Overgulvet skal uansett aldri   
    festes til undergulvet gjennom Platon Comfort.

1 2 3
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Platon Comfort montering 

Enkel montering
Montering av Platon Comfort krever ikke spesialverktøy. En skarp kniv eller en god saks duger fint. 

Anbefalt øvre grense for fuktinnhold i betong, 95% RF. Skjøtene skal alltid forsegles med Platon Comfort 
Tape 75 mm bredde. 

Før du starter
Betongoverflaten skal være brettpusset og rengjort. Følg gulvleverandørens anvisning for planhet på underlaget. 
Vi anbefaler maks 3 mm avvik på en avstand av 2 meter.



Dimensjon: Rull 1 x 20 m

Råmateriale: Polypropylen

Farge: Grå

Knastehøyde: ca. 2,0 mm

Byggehøyde: ca. 2,5 mm

Materialtykkelse: 0,5 mm

Vekt: 450 g/m2

Vanndampmotstand:  
12 000 x 103 s/m, tilsvarer Sd-verdi 300 m. 

Anbefalt øvre grense  
for fukt i betong: 95% RF

Trinnlydsdemping: 17-19 dB (A) 

Støtdemping: ca. 20 % (DIN 18032 del 2)

Varmeledeevne:  
ca. 0,048 W/m.K (EN 12664)

Tekniske data
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Platon  
Comfort Tape Platon Comfort
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