
Kombi Lyddæmper
LYDDÆMPNING  AF  TRÆGULV  PÅ  STRØER 

Fod på
trinlyden 
på en enkel,
økonomisk og
effektiv måde
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Skærpede krav
Det nye Bygningsreglement 2010 (BR10) skærper kravene til 
lydisolationen mellem etageboliger.

En hurtig, effektiv og økonomisk løsning
Kombi Lyddæmper er udviklet til brug sammen med op-
klodsningsserierne Kombi og Kombi Max. I forbindelse med 
opklodsningen af gulvstrøer klikkes Kombi Lyddæmper 
helt enkelt fast nederst i opklodsningssættet. Kombi Lyd-
dæmper opsuger 50 % af den energi, der ellers ville forplante 
sig ned igennem etageadskillelsen.

Perfekt til både nybyggeri og renoveringsopgaver
De skærpede krav i Bygningsreglement 2010 (BR10) drejer 
sig om nybyggeri. I forbindelse med renovering, hvor det 
ikke er muligt at indregne tunge etagedæk eller tunge 
vægge, vil det med Kombi Lyddæmper alligevel være muligt 
at hæve standarden af lydisoleringen væsentligt, fx fra 
lydklasse D til C.

Design der virker i praksis
Kombi Lyddæmper er designet til at sidde nederst i opklods-
ningen og kommer derfor aldrig i fare for at blive “kortsluttet” 
ved en gennemboring af de skruer eller søm, der holder 
strøen sammen med opklodsningen.

Akkrediteret rapport
DELTA har, i samarbejde med DTU, foretaget forbelastede 
fuldskala tests af Kombi Lyddæmper. De slår i en akkredit-
eret rapport fast, at Kombi Lyddæmper øger dæmpningen 
af trinlyd væsentligt (3 dB).

En orienterende måling af luftlydsisolationen viser desuden, 
at trægulvet også på dette område giver en væsentlig lyd-
dæmpning på ligeledes 3 dB.

Gratis sidegevinst
Gummilaget i Kombi Lyddæmper opsuger ikke bare lyde - 
det giver samtidig gulvet en let affjedrende effekt - noget 
der opleves meget behageligt.

OBS! Simple fejl kan ødelægge det hele
Der kan opnås en god lydisolering mellem boliger og etager 
med et trægulv på strøer, opklodset på kiler, men det kræver,
at man er opmærksom på nogle vigtige detaljer ved arbejds-
udførelsen: 

•  Gulvet må ikke berøre omgivende bygningsdele - vægge
      eller installationer

•  Det lyddæmpende lag i opklodsningen må ikke “kort- 
      sluttes” ved gennemskruning eller gennemsømning

Testrapporterne og den orienterende måling af luftlydsisolation kan hentes på www.knudsenkilen.dk.

Måling af trinlydsdæmpning uden og med Kombi Lyddæmper 


