
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk 
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Anvendelsesområde
Til indendørs brug på gulvflader. Velegnet til både eksisterende byg-

geri og nybyggeri.

Velegnet under mosaik- og højkantparket, stavparket og flerlagspar-

ket, klodsgulve samt solide træplanker (eg, maks. 16 cm i bredden)

og laminat.

Virker trinlydsdæmpende og mindsker spændingen til underlaget.

Sammensætning
Permanent elastisk materiale af kork- og PU-skumgranulat.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, frit for skillemidler, 

vridningsstabilt og plant. Ujævne underlag skal forbehandles med en 

ARDEX-primer og rettes op med en ARDEX-spartelmasse, før trinlyds-

måtten kan udlægges.

Forarbejdning
Lim trinlydsmåtten med samme type lim, som skal anvendes til lim-

ning af topbelægningen. Banerne monteres tætliggende og på tværs 

af læggeretningen for trægulvet. Påfør limen med en tandspartel TKB 

B1 eller B2. Læg måtten på plads i den friske lim og massér den 

godt fast. Banerne tromles indenfor kort tid med en ca. 40 kg tromle. 

Topbelægningen kan monteres den efterfølgende dag, når limen er 

hærdet.

Alment gældende
Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C

rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40% og 65%, 

maksimalt 75%. Alle oplysninger er baseret på ca. 20 °C og 50% 

relativ luftfugtighed. Alle belægningsmaterialer skal akklimatiseres i 

opvarmede rum.

Efter lægning af mosaik- og højkantparket samt af plankegulve 

anbefaler vi overfladebehandling med egnet olie eller voks. Hvis der 

bruges lak, skal egnetheden i forbindelse med parketlim testes på en 

elastisk underlagsmåtte.

Limning af trægulvet
Følgende produkter er egnet til limning på ARDEX DS 102:

Mosaik-, højkant- og stavparket:  ARDEX AF 455

     ARDEX AF 480

    ARDEX AF 485

Plankegulve:    ARDEX AF 455

     ARDEX AF 480

    ARDEX AF 485

Klodsgulve RE/WE:    ARDEX AF 495

Lamelparket:    ARDEX AF 455

     ARDEX AF 480

    ARDEX AF 485

Laminat:     ARDEX AF 495

(limning skal være tilladt af producenten).

ARDEX DS 102
Trinlydsreduktions- og afkoblingsmåtte

• Trinlydsreduktion og afkoblingssystem som underlag for massive 
trægulve, lamel, mosaik-, højkant- og stavparket og laminat

• Afkoblingsfunktionen reducerer spændinger mellem underlag og 
 belægning



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Format:    1x30 m. Tykkelse 2 mm.

Vægt:    0,91 kg/m².

Trinlydsforbedring:  19 dB (Iht. DIN EN ISO 140-8).

Brandklasse:   Efl.

Varmemodstand:  0,03 m² K/W.

Velegnet til gulvvarme:  Ja.

Pakning:    11 ruller på en palle.

Lagring:    Tørt, opretstående.


