PRODUKTDATABLAD
Isolerings- och frikopplingsplatta

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm
Stegljudsdämpande underlag med låg bygghöjd för parkettläggning med limning

Användningsområden:
Stegljudsdämpande och frikopplande underlagsplatta för
massivparkett, lamellparkett och laminatgolv. För limning
under massiv och lamellparkett som ska limmas eller för
lös läggning under laminat eller lämplig lamellparkett.
Lämpar sig för bl.a.
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▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Betongunderlag
Standardkompatibla gjutningar av alla de slag
Gjutasfalt
Prefabricerade gjutningar
Sprickbenägna gjutningar
Golvvärmesystem med uppvärmning genom varmvatten
▶▶ Trägolv, spånskivor
▶▶ Gamla sten- och keramikgolv
▶▶ Blandade underlag
Lämplig för bostäder och kommersiella byggnader, i nybyggnation, speciellt för renovering och sanering och på
underlag med dålig ljud- och värmeisolering

Produktfördelar/egenskaper:
Underlagsskiva av ett speciellt, elastiskt ljudabsorberande
mellanlager med laminerad armeringsnylon på båda sidor.
Kompenserar för skjuvning och dragspänningar mellan
underlaget och parketten Spricköverbryggande effekt.
Minskar stegljud och rumsljud från parkettgolv. Kombinerar gå- och boendekomfort med teknisk funktionssäkerhet
och lämpar sig därför perfekt för renovering/restaurering.

▶▶ Skärs lätt med kniv
▶▶ Låg bygghöjd, ca. 4 mm inkl. lim
▶▶ 3- i 1-funktion: Frikoppling, stegljuds- och rumsisole▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

ring
Vattenånggenomsläpplig och ventilerande
Spricköverbryggande/fina sprickor
Neutral lukt och ofarlig för hälsan
Höjer gå- och bokomforten
EMICODE EC 1 PLUS/ Mycket låg emission

Tekniska data:
Material:	mineralspackel och polyuretanbindning med nylonarmering
på båda sidor
Plattformat:	75 x 50 cm = 0,375 m2/st
Tjocklek:

ca 3 mm

Förpackningsenhet/kartong:

6 m2 = 16 plattor

Förpackningsenhet/pall:

30 kartonger = 180 m2

Ytvikt:

3,0 kg/m2

Färg:

Vitmelerad

Brandklass – enbart produkt:

B2 enligt DIN 4102

WDW*:

0,0587 m2 K/W n. DIN 52616

TVM** enligt DIN EN ISO 10140: limmad: 14 dB med parkett
* WDW = termisk resistens utan beläggning.
**	TVM = stegljudsförbättringsmått på 14 dB testad två tvåskiktsparkett 11 mm,
limmad med UZIN 1-K Premium-STP-parkettlim UZIN MK 250.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
SE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 | Contact: Customer service Scandinavia: Telefon +45 2584 8003 | E-Mail: se@uzin-utz.com

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm
Förberedelse av underlaget:

Lim/förbrukningsdata:

Underlaget måste vara tillräckligt jämnt, fast, fritt från
sprickor, torrt, rent och fritt från ämnen som försämrar
hållfastheten. Cement- och kalciumsulfatgolv måste slipas
och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande
standarder och datablad och registrera frågor i händelse av
defekter. Avlägsna lager som försämrar vidhäftning och/
eller som är instabila mekaniskt. Stäng sprickor i flytande
skridar med kraft. Fasta tunna sprickor kan byggas över så
att det inte uppstår några höjdförskjutningar under belastning. Vid risk för återstående fukt, spärra cementbaserade
underlag med UZIN PE 460/PE 480. Ojämna underlag bör
rengöras mekaniskt, dammsugas och prepareras med
lämpliga UZIN primer och spackelmassor.
Tillräckligt jämna, fasta underlag med lämplig form ska
rengöras mekaniskt, dammsugas och primas med den föreskrivna UZIN-primern för limtypen.
Se produktdatabladen för de använda produkterna.

Bearbetning:
För UZIN parkettlim lämpar sig för limning av UZIN Multimoll Softsonic.

▶▶ 2-K PUR-parkettlim UZIN MK 92 S
▶▶ 1-K PUR-parkettlim UZIN MK 95, före limning av flerlagerparkett

▶▶ 1-K STP-parkettlim UZIN MK 200 och UZIN MK 250,
före limning av flerlagerparkett

1.	Applicera lim på underlaget längs med hjälplinjen med

tandspackel B 3. Skjut in plattorna med den trycka sidan
uppåt med en halv plattas förskjutning i den färska limbädden, skär till kanterna och rulla direkt med en segmentrulle eller en träslagskloss över hela ytan. Håll ett
avstånd på 3 mm till alla stigande delar. Observera att
UZIN Multimoll Softsonic-plattorna ska läggas i motsatt
riktning i förhållande till läggningsriktningen för det
efterföljande parkettlagret.

2.	Gå inte över läggningstiden och se till att vätningen av
baksidan är tillräcklig.

3. De lagda underlagen lämpar sig beroende på limtyp för
av

parkett

efter

UZIN MK 92 S 2-K PUR parkettlim: För UZIN
Multimoll Softsonic, använd tandning B3 ca 1 kg/m2.
För parkett använd tandning B11, ca 1 – 1,2 kg/m2.
UZIN MK 95 1-K PUR parkettlim: För UZIN
Multimoll Softsonic, använd tandning B3 ca 1 kg/m2.
För parkett använd tandning B11, ca 1 – 1,2 kg/m2.
Använd endast UZIN MK 95 för parkett med not och spontkonstruktion.
UZIN MK 250 1-K STP-Premium-parkettlim: För UZIN
Multimoll Softsonic, användning tandning B3 ca 1 kg/m2.
För parkett använd tandning B11, ca 1 – 1,2 kg/m2.
Använd endast UZIN MK 250 för parkett med not och spontkonstruktion.
UZIN MK 200 1-K STP-parketlim: För UZIN
Multimoll Softsonic, användning tandning B3 ca 1 kg/m2.
För parkett använd tandning B11, ca 1 – 1,2 kg/m2.
Använd endast UZIN MK 200 för parkett med not och spontkonstruktion.

Viktiga anmärkningar:
▶▶ Lagringstiden är minst 3 år vid torr, liggande förvaring.
▶▶ Ej lämplig för användning utomhus och i våtutrymmen.
▶▶ På golv med golvvärme måste golvbeläggningarna uppfylla
kraven enligt DIN EN 1264.

▶▶

Limning av UZIN Multimoll Softsonic:

läggning

För limning av UZIN Multimoll Softsonic lämpar sig:

12-24

timmar.

▶▶

Valet av lim för parketten beror på parkettyp eller träslag.
Produktdatabladet för parkettlimmet som används ska följas,
även med avseende på torktid, slipning och försegling.
Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt gällande nationella
standarderna ska beaktas.

Arbets- och miljöskydd:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Instruktionerna för arbets- och miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material
som används.
EMICODE EC 1 PLUS – Mycket låg emission

Bortskaffning:
Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Limning av parkett på UZIN Multimoll Softsonic:
Applicera UZIN parkettlim med tandning B11 på UZIN Multimoll Softsonic. Lägg parketten i limbädden och tryck fast
den ordentligt. Notera applikationstiden. Se till att limmet
täcker så mycket av parkettens baksida som möjligt.
Lös läggning av UZIN Multimoll Softsonic:
För installation av flytande parkett eller laminat ska UZIN
Multimoll Softsonic läggas med den tryckta sidan vänd
uppåt och skäras till. Avståndet till alla anslutningar ska vara
minst 3 mm.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de
olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du
göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida www.uzin.se.
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