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GLAVA TRINNLYDPLATE
Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til 
lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv. Til 
lydisolering av tekniske rom med flytende gulv slik som 
vifte- og aggregatrom etc.  
Se egen monteringsanvisning.

 

Dimensjon / beskrivelse
INNHOLD PR. PAKKE INNHOLD PR. PALL

NOBB- nr Varenr
stk m2 m3 stk m2 m3

20 x 570 x 1200 mm 10 6.84 0.14 12 82.08 2 42548686 366021

MONTERING / UTFØRELSE

Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv. Til lydisolering 
av tekniske rom med flytende gulv slik som vifte- og aggregatrom etc. 
Kan også benyttes som tynnsjiktsisolasjon i bade- og kjellergulv. Det skal brukes 22 mm gulvsponplater som 
lastfordelende sjikt oppå trinnlydplatene, husk 19mm kantavstivning ved montering. Anvendes til lydisolering av 
etasjeskillerer med flytende gulv og ved lydgulv med overdekning av flytende sparkelmasse. 
Se egen monteringsanvinsning.

Trykkfasthet: 25 kPa   (NS EN 826)  

Skjæres med kniv. 
Anvendes i tørre konstruksjoner.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment 
og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper 
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og 
er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet =0,032 W/ mK

GLAVA AS
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Deklarert varmekonduktivitet =0,032 W/ mK

Materiale:Glassull

Brannklasse: Euroklasse A2- s1,d0 

MILJØPÅVIRKNING

Radon:Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av Radon; enhver risiko kan utelukkes 
Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier:Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

 

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no


