
Weber Lydgulv
- den bedste lydkomfort



Trin- og luftlydskonstruktioner
Hvad er trin- og luftlyd ?
Når en lydkilde virker direkte på en bjælkelag 
kalder man det for trinlyd eller påvirkningsstøj. 
Naturlige lydkilder, der påvirkes direkte på gulvet, 
som f.eks. trinlyd fra gående, ting der tabes og 
falder på gulvet eller møbler der flyttes.

I målekonteksten anvendes en standardiseret trin-
lydsmålings enhed, der slår på underlaget og måler 
lydtrykniveauet i et afgrænset rum. 
Som måletal for trinlyd anvendes L'nw. Jo lavere tal 
der måles, jo bedre er det.

Luftlyd refererer til lyde genereret i det nuværende 
rum som f.eks. Samtaler mellem personer, lyd fra 
radio og TV. Luftlyden overføres gennem bjælkelag 
og skillevægge til tilstødende rum. Måling sker ved 
forskellen i lydniveauet (luftlydsisoleringen) 
bestemmes mellem sender og modtagelsesrum. 
Som måletal for luftlydsisolering bruges R'w. Jo 
højere værdi, der måles jo bedre er løsningen.

Weber Lydgulv
Webers Lydgulv er et fleksibelt byggesystem, der 
opfylder kravene til luft- og trinlyd- i boliger, 
erhvervsbygninger - pleje- og 
uddannelsesfaciliteter, dag- og fritidscentre, 
kontorer og hoteller. 

Systemfordele

• Både trinlydsisolering og luftlydsisolering

• Lydklasse A, B og C kan opnåes

• Valgfri gulvbelæggning (klinker, parket, vinyl 
etc.)

• P-mærket afjævningsmasser

• EPD Verified

• Svanemærket

• Gulvvarme (el og vand)

• Plads til installationer (eks. plastrør, ventilation, 
EL, vand og varme)

• Optimer betondækkets tykkelse og tørretider

• Fleksibel montering af indervægge

• Høj produktivitet (>300 m²/dag)

Ved boligbyggeri anvendes der normalt betongulve. 
For at opfylde de aktuelle lydkrav, hvis 
gulvbelægningen eksempelvis er parketgulv, er det 
nødvendigt at betongulvets tykkelse er ca. 250 mm. 
Hvis gulvbelægningen består af fliser, klinker eller 
keramik, kan du normalt ikke opnå lyd klasse C, 
uanset tykkelsen af betondækket.

For  at opnå en løsning der opfylder lydkravene til  
gulvbelægninger med både parket og keramiske 
fliser, kræves en flydende konstruktionstype som 
Webers lydgulv. Eksempel på en optimal løsning til 
opnåelse af lyd klasse B, er 50 mm Weber lydgulv 
på en 180 mm betonplade. Med en sådan 
konstruktion er lydkravene opfyldt uanset den 
valgte overfladebelægning.

Lydisoleringskrav 
Kravene til at opfylde forskellige lydklasser i  
henhold til danske boligstandarder fremgår af  
nedenstående tabel. Klasse C svarer til de mindste 
lydkrav for flerfamiliehuse. Dog ses det ofte at 
lydklasse C ikke har været  tilstrækkeligt, så mange 
kommuner og byggefirmaer har valgte at bygge i 
lydklasse B, hvis  et godt lydmiljø skal opnås. Vær 
opmærksom på, at der gælder særlige krav for 
rum med støjende omgivelser i samme bygning 
som boliger.

Lydkrav – DS 490 : 2018

Luftlyd Trinlyd
Boliger

R’w+C50-3150 L’nw+C50-2500
Klasse D ≥ 50 ≤ 58

Klasse C ≥ 55 ≤ 53

Klasse B ≥ 58 ≤ 48

Klasse A ≥ 63 ≤ 43
For andre lokaler som kontorer, hoteller mv., Kontakt Weber.

Weber lydgulv
Weber har flere forskellige lyd gulvsystemer, der er 
tilpasset forskellige behov.

weberfloor 4955 trinlydsystem - et tyndere 
lydisoleringssystem, hvor støjreduktionskravene 
ikke er så høje. Velegnet til boliger, trappehus mv. 
Systemet består af en 2,5 mm lydmåtte og 25 mm 
Weber flydemørtel.

weberfloor acoustic – et enkelt og rationelt 
lydgulvsystem til boliger, kontor og offentlige 
lokaler. Systemet består af en 15 mm lydmåtte 
samt minimum 25 mm Weber flydemørtel.

Husk at flydemørtlen sammen med overfladebelægningen 
danner en skive på lydisoleringslaget. Der skal ske adskillelse 
mellem hvert rum/værelse og i hver individuelle lejligheder/
enheder, så flydemørtlen ikke er en ubrudt flade, f.eks. ved 
vægge, karme, rør, søjler etc. og således kan overføre lyd 
mellem de forskellige rum. Flydemørtlen skal altid afgrænses 
i åbninger, ved vægge og døre, således at lyden ikke kan 
spredes gennem flydemørtel laget til den tilstødende 
lejlighed/værelse.



Rørgennemføring

Armering
Alt 1: Stålarmering
Armeringsnet Ø5 #150 mm, lægges på underlaget 
med indstik på cirka en maskestørrelse. Ved 
samlingerne klippes stålstængerne væk og bindes 
sammen, sådan at nettet kan ligge plant og i 
samme niveau.

Alt 2: Glasfibernet
weberfloor 4945 Glasfibernet lægges på 
underlaget, med er overlæg på mindst 50 mm. 
Glasfibernettet ska lægges på lydisoleringsmåtten 
weberfloor 4945 glasfibernet anbefales kun til 
boliger. 

Udlægning af Weber flydemørtel
Arbejdet skal udføres med fokus på lagtykkelsen, 
således at mindst 30 mm weberfloor 140 Nova 
alternativt mindst 25 mm weberfloor 120 Reno DR er 
udlægt på hele fladen. Nivellering og opmærkning 
med højdebrikker og markeringer på vægge. De 
angivne tykkelser gælder for opholdsrum i boliger. 
Ved tungere belastninger kræves der normalt et 
tykkere lag flydemørtel.

Udtørring
Flydemørtlens tørretid, se produktblad, forudsætter 
et udtørringsklima på cirka 20°C, 50% RF og en vis 
luftudskiftning. De første døgn efter udlægningen af 
flydemørtlen må der ikke være træk ind over gulvet 
og der må ikke anvendes rumaffugtere den første 
uge.

Gulvbelægning
Lægning af gulvbelægningsmaterialet kan ske så 
snart den relative fugtighed (RF) i flydemørtlen er 
på et niveau, som gulvbelægningen kræver for 
normalt-tørrende produkter alternativt kan Weber 
angive en ca. tørretid, eller man kan anvende et af 
Webers selv-tørrende produkter.

Da der er forskellige forhold i hvert tilfælde, bedes du 
kontakte Weber inden installation af Weber lydgulv.

For øvrig teknisk information kontakt Weber Teknisk support på 
telefon 24 24 00 00.

weber-raadgivningscenter; 
raadgivningscenter@weber.dk

Arbejdsbeskrivelse til Weber Lydgulv  
Temperaturen i rummet og i underlaget skal være 
over + 10 °C. Vinduer og døre skal holdes lukket.  
Ved lægning på huldæk, skal disse være udført 
og monteret i overensstemmelse med gældende 
tolerancekrav. Pilhøjder oprettes før udlægning af 
lydmåtter.

Vægge, søjler og gennemføringer skal forsynes 
med Weber kantliste.

weberfloor 4955 lydmåtte og weberfloor acoustic 
udrulles "kant mod kant" og forsegles med det 
integrerede tætningsbånd.

Alle huller og gennemføringer tætnes så der ikke 
kan ske gennemløb med flydemørtlen.

1. Før udlægning af lydisoleringsmåtter skal 
gulvoverfladen rengøres og støvsuges.

2. Revner og andre ujævnheder spartles med 
eksempelvis Floor 4040 Combi Rapid DR.

3. Weber kantliste monteres mod faste 
konstruktioner og rørgennemføringer.

4. Udlægning af lydisoleringsmåtten.

5. Udlægning af armering: stålarmering 
alternativt glasfiberarmering.

6. Weber flydemørtel udlægges.

Tilslutning til faste konstruktioner og 
rørgennemføringer

Ved alle faste bygningsdel og rørgennemføringer i 
bygningsrammen anvendes Weber kantliste 
rørgennemføringer udføres som vist på figuren.

Weber kantliste

Weber har flydemørtler som har EPD og er P-mærket 
hvilket indebære at produkterne er tredjepartscertifierade 
med hvad angår kvalitet, funktion og indendørs miljø.

Weber har miljøvaredeklarerede 
såkaldte EPD, hvilket betyder, at 
produkterne har gennemgået en 
standardiseret tredjeparts certificeret 
livscyklusanalyse kaldet LCA. 



Forslag på lydkonstruktioner

Gulvvarme system
40 mm Weber afjævningsmasse 
Gulvvarmerør el/vand indstøbt i 
Weber afjævningsmasse 
weberfloor acoustic alternativt 
200 mm beton

Installationsgulv
El, vand, ventilation
30 mm Weber  afjævningsmasse 
weberfloor acoustic 
Rør indstøbt i Leca letklinker, EPS-cement 
eller andet letvægts materiale
200 mm beton

Lejligheder
30 mm Weber  afjævningsmasse 
weberfloor acoustic 
270 mm huldæk af beton

Lydgulv på beton
30 mm Weber afjævningsmasse 
Floor 4955 trinlydsmåtte  
200 mm beton
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