
13,75 kg Prod. No. 9741763

5 710764 541552

6 m2

0,26 × 100 × 600 cm

Densitet:
880 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve
i trafikerede områder

AKUSTIK PREMIUM 
GULVUNDERLAG

 +

2,6 MM - 6 M2

MEDINDBYGGET
FUGTSPÆRRE

LYDISOLERENDE
20 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE 
30%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
250KPA

VELEGNET TIL BETON-
GULVE MED 0,2 MM

DAMPSPÆRRE UNDER

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING

321 4

Montageguide
 Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

 Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses
i størrelse.

 Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien 
vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. 
Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. 
penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

 Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå 
ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyd dæmpning.  

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for 
at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte samlinger skal 
hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen. 
Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder. 
Tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets 
højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på 
gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en gulvliste.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.

www.raw-products.com



13,75 kg Prod. No. 9741762

5 710764 541545

6 m2

0,26 × 100 × 600 cm

Densitet:
880 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve
i trafikerede områder

AKUSTIK PREMIUM 
GULVUNDERLAG

2,6 MM - 6 M2VELEGNET TIL
GULVE LAGT PÅ

TRÆKONSTRUK-TION

LYDISOLERENDE
20 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE 
30%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
250KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

321 4

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrel-
se. Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape 
for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt 
glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.

www.raw-products.com



3,95 kg Prod. No. 9741764

5 710764 541569

15 m2

0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:
130 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve
med normal trafik

AKUSTIK PREMIUM ERGO 
GULVUNDERLAG

2,0 MM - 15 M2VELEGNET TIL
GULVE LAGT PÅ

TRÆKONSTRUK-TION

LYDISOLERENDE
20 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
30%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
140KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

321 4

www.raw-products.com

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm

bred alu-tape for at sikre stabilitet Alu-tapen skal monteres 
så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



3,95 kg Prod. No. 9741765

5 710764 541576

15 m2

0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:
130 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve
med normal trafik

AKUSTIK PREMIUM ERGO 
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
20 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
30%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
140KPA

VELEGNET TIL BETON-
GULVE MED 0,2 MM

DAMPSPÆRRE UNDER

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING

 +

2,0 MM - 15 M2

MEDINDBYGGET
FUGTSPÆRRE

321 4

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien 
vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. 
Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. 
penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/

lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm 
bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte 
samlinger skal hæfte med min. 25 mm tape på hver side af 
samlingen. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og 
uden folder. Tapen føres op ad væggen i kanterne og op 
over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i 
enderne på gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en 
gulvliste.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.

www.raw-products.com



12,75 kg Prod. No. 9741766

5 710764 541583

8,5 m2

0,15 × 100 × 850 cm

Densitet:
1000 kg / m³

Specielt udviklet til vinylgulve 
i trafikerede områder

VINYL   
GULVUNDERLAG

1,5 MM - 8,5 M2

MEDINDBYGGET
FUGTSPÆRRE

LYDISOLERENDE
16 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
8%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
400KPA

VELEGNET TIL BETON-
GULVE MED 0,2 MM

DAMPSPÆRRE UNDER

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

21 3

+

www.raw-products.com

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning.

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for 
at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte samlinger skal 
hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen. 

Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder. 
Tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets 
højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på 
gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en gulvliste.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



3,70 kg Prod. No. 9741767

5 710764 541590

10 m2

0,2 × 100 × 1000 cm

Densitet:
185 kg / m³

God trykstyrke og støtte til gulvet

KORK 
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
18 DB

TRINLYDSDÆMPENDE
5%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
250KPA

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

2,0 MM - 10 M2

100%NATURLIGTUNDERLAG

www.raw-products.com

21 3

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm 

bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres 
så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



1,5 kg Prod. No. 9741758

5 710764 541507

15 m2

0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:
50 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve

FOAM 50 
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
10%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
40KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

2,0 MM - 15 M2
EKSTRAKRAFTIGKVALITET

www.raw-products.com

21 3

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning.

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for 
at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat 
og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



1,5 kg Prod. No. 9741759

5 710764 541514

15 m2

0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:
50 kg / m³

Velegnet til laminat- og parketgulve

FOAM 50
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
10%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
40KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING

2,0 MM - 15 M2

MEDINDBYGGET
FUGTSPÆRRE

 +

www.raw-products.com

21 3

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien 
vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. 
Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. 
penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/

lyddæmpning. Samlinger i underlagets bredderetning tapes 
med Alu-tape. I længderetningen lægges banerne over 
hinanden med overlappet og beskyttelsesstrimmel fjernes fra 
den pre monterede tape. Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



2,7 kg Prod. No. 9741769

5 710764 541613

15 m2

0,18 × 100 × 1500 cm

Densitet:
80 kg / m³

Bedste underlag til gulvvarme

HEAT PROTECT
GULVUNDERLAG

 +

1,8 MM - 15 M2

MEDINDBYGGET
FUGTSPÆRRE

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE 
20%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
80KPA

VELEGNET TIL BETON-
GULVE MED 0,2 MM

DAMPSPÆRRE UNDER

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING

www.raw-products.com

21 3

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan 
folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det 

ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre 
mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet. 
Samlinger i underlagets bredderetning tapes med Alu-tape. 
I længderetningen lægges banerne over hinanden med 
overlappet og beskyttelsesstrimmel fjernes fra den pre 
monterede tape. Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges 
efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunder- 
lagets længderetning for at minimere ujævnheder.



2,7 kg Prod. No. 9741768

5 710764 541606

15 m2

0,18 × 100 × 1500 cm

Densitet:
80 kg / m³

Bedste underlag til gulvvarme

HEAT PROTECT
GULVUNDERLAG

1,8 MM - 15 M2LAV VARMEMODSTAND
SIKRER JÆVN 

VARMEFORDELING

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE 
20%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
80KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

www.raw-products.com

21 3

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm 

bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres 
så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets 
længderetning for at minimere ujævnheder.



7,75 kg Prod. No. 9741760

5 710764 541521

8,39 m2

0,4 × 59 × 79 cm

Densitet:
250 kg / m³

Varmeisolerende og nivellerende underlag

TRÆFIBER 4
GULVUNDERLAG

4,0 MM - 8,39 M2MILJØVENLIGT OG

GENANVENDELIGT
UNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
8%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
150KPAA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

www.raw-products.com

21

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Pladerne kan lægges ud med 45 graders vinkel på væggen 
for den bedste stabilitet. Det anbefales at hver anden 
samling i både længde og bredde-retning tapes med 
alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres så 
den er helt glat og uden folder.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.



7,75 kg Prod. No. 9741761

5 710764 541538

8,39 m2

0,7 × 59 × 79 cm

Densitet:
250 kg / m³

Varmeisolerende og nivellerende underlag

TRÆFIBER 7
GULVUNDERLAG

7,0 MM - 8,39 M2ØKOLOGISK
MILJØVENLIGT OG

GENANVENDELIGT
UNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE 
8%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
150KPA

UDJÆVNER MINDRE 
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

www.raw-products.com

21

Montageguide
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Pladerne kan lægges ud med 45 graders vinkel på væggen 
for den bedste stabilitet. Det anbefales at hver anden 
samling i både længde og bredde-retning tapes med 
alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres 
så den er helt glat og uden folder.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad 
væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/
lyddæmpning.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter 
gulvproducentens anvisninger.



Montageguide 
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op 
ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isolerings- 
evne/lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 

80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet Alu-tapen 
skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet 
lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunder- 
lagets længderetning for at minimere ujævnheder.

1,5 kg Prod. No. 9741756

5 710764 541484

25 m2

0,2 × 100 × 2500 cm

Densitet:
30 kg / m³

Velegnet til parketgulve

FOAM 30 
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
2%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
12 KPA

UDJÆVNER MINDRE
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING VELEGNET TIL GULVE LAGT 
PÅ TRÆKONSTRUKTION

21 32

2,0 MM - 25 M2GULVUNDERLAG
I 2 MM SKUM

www.basic-products.com



1,5 kg Prod. No. 9741757

5 710764 541491

25 m2

0,2 × 100 × 2500 cm

Densitet:
30 kg / m³

Velegnet til parketgulve

FOAM 30 
GULVUNDERLAG

LYDISOLERENDE
19 DB

VARMEISOLERNEDE TRINLYDSDÆMPENDE
3%

TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 
12KPA

UDJÆVNER MINDRE
UJÆVNHEDER I GULVET

VELEGNET TIL GULVVARME HURTIG OG NEM LÆGNING

2,0 MM - 25 M2

MEDINDBYGGETFUGTSPÆRRE

  +

VELEGNET TIL BETON-
GULVE MED 0,2 MM

DAMPSPÆRRE UNDER

www.basic-products.com

Montageguide 
Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der 
kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses 
i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien 
vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. 
Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. 
penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op 
ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af 

isoleringsevne/lyddæmpning. Samlinger i underlagets 
bredderetning tapes med Alu-tape. I længderetningen 
lægges banerne over hinanden med overlappet og 
beskyttelsesstrimmel fjernes fra den pre monterede tape. 
Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges 
efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunder- 
lagets længderetning for at minimere ujævnheder.

21 32


