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Decibel Concept löser akustiska problem
Akustik är en komplicerad vetenskap. Fastighetsägaren vill ha en god akustisk komfort men vägen
att nå dit och hitta rätt kan många gånger vara
onödigt svår. Vi på Aprobo AB har lösningarna på
era problem.
För att fastställa olika akustiska kvalitetsnivåer har Boverket sedan
länge indelat bl a steg- och luftljud i fyra olika nivåer där C- och
B-kravet är vanligast.
C-kravet ställs ofta som ett direkt krav för nyproduktion och
renovering medan B-kravet ofta blir en önskan från fastighetsägaren/
beställaren, eftersom ljudkomforten blir markant bättre.
Så långt är allt bra men problemen börjar många gånger när kunden
skall reda ut hur man skall finna rätt lösning. Akustikämnet blir ofta
väldigt teoretiskt och innefattar mycket sifror och svåra tekniska
termer, vilket innebär att man dessvärre ibland väljer att undvika
ämnet.

Om man ändå tänkt avjämna golvytan får man på ett enkelt och
akustiskt effektiv sätt en konstruktion som möjliggör läggning av
valfria golvmaterial med bibehållen akustisk nivå.
Är man ute i god tid i projekteringen kan även valet av bjälklag
anpassas till ovan nämnd konstruktion och på så sätt möjliggöra
kostnadsbesparingar och minimerade bygghöjder.
Ett problem som ofta diskuteras är hur man som novis på akustik skall
analysera och förstå en akustikers rapport. Vi har många begåvade
akustiker i landet så det är inget problem med kompetens. Däremot
händer det ofta att den akustiska utredningen inte kan tolkas av
mottagaren. Det är heller inte ovanligt att utredningen i sin tur lämnas
vidare inom byggkedjan och till sist hamnar hos en inköpare vars
kunskap att bedöma lösningen givetvis är liten.
Dessutom har han till uppgift att om möjligt finna likvärdig produkt till
den föreskrivna, om priset är lägre. Vi ser regelbundet hur föreskrivna
produkter byts ut helt utan kunskap om detta, och den stora förloraren
blir kunden som beställt en akustisk lösning men får en annan som i
värsta fall inte fungerar.

Vanligtvis tas akustikfrågan upp alldeles för sent i ett projekt, då
många förutsättningar redan är fastställda t ex val av bjälklag,
bygghöjder etc. Detta innebär oönskade begränsningar att finna
enkla och effektiva akustiklösningar.

Ett tips är också miljötänkandet i samband med akustikutredning.
Det har visat sig att miljöfrågan allt för ofta inte finns med som kriterie
vid akustikutredning, vilket kan kännas mycket märkligt i dessa tider.

En nyckelfaktor är därför att tidigt i projekteringen fastställa vilken
ljudkvalitet som önskas samt även eventuellt fundera på om
lokalen kommer att hyresgästanpassas löpande, då behovet av en
permanent lösning kanske är att föredra.

Om produkt föreskrivs till akustisk konstruktion och långt senare
måste plockas bort pg a att den inte klarat miljö kriterierna, så måste
i värsta fall hela den akustiska konstruktionen revideras, vilket kan
skapa stora problem.

Vi på Aprobo ser stora fördelar med permanenta lösningar som att
lägga en av våra ljuddämpande mattor t ex Decibel 3 eller 4, på det
råa bjälklaget innan man belägger ytan med avjämningsmassa.

Det finns otroligt mycket att skriva om hur man löser akustikproblem
och vilka problem som finns. Här följer några grundläggande punkter
som grund till ett bra akustik projekt:
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1. Bestäm i god tid vilken ljudklass Du vill ha i fastigheten.
2. Ta reda på vilka förutsättningar Ditt projekt har, t ex vilken
bjälklagstyp, typ av väggar, kan innertak monteras i våning under, etc.
3. Specificera Dina krav och önskemål t ex val av golvmaterial,
golvvärme, max bygghöjd, etc.
4. Kontakta ljudkonsult men ställ krav på sammankoppling med
rekommenderad leverantör av ljudprodukter som kan vara aktuella.
Håll kontakt med båda parter men ställ krav på att dessa parter
gemensamt presenterar en färdig lösning till Ditt projekt.
5. Glöm inte ställa krav på miljögodkända produkter.
Det finns många referenser inom landet där just detta upplägg lett till
en större förståelse mellan alla inblandade parter, och inte minst ett
gemensamt ansvar gentemot kunden och den slutgiltiga lösningen.
Vi kallar vår lösning Decibel Concept.
Pär Lindstedt, Aprobo ab | p.lindstedt@aprobo.com

DECIBEL CONCEPT

m

Vi har under många år sålt våra Decibel-produkter och parallellt kunnat erbjuda färdiga lösningar
på olika akustikproblem. Men genom åren har själva produkten, även om den givetvis är viktig,
fått kliva lite åt sidan för att ge plats åt den helhet som vi kan erbjuda med Decibel Concept.
Vad vi menar är att man inte bara skall köpa en produkt utan en trygghet i en färdig
problemlösning. Vår mångåriga erfarenhet tillsammans med fortlöpande produktutveckling och
ett mycket stort antal nöjda kunder är basen för tryggheten vi kan erbjuda.
Du finner mer information i vår Decibel broschyr eller på www.aprobo.com

Konsultation
För oss är det viktigt att kunna erbjuda kunden en reell bild av
vad våra Decibel-produkter kan erbjuda i akustikförbättring i olika
konstruktioner. Allt för ofta ser man produkter på marknaden som
marknadsförs felaktigt. Det kan t ex. vara att man uppger ett värde
på stegljudsreduktion för produkten, som kanske är korrekt utifrån en
enskild test, men inte korrekt utifrån kundens specifika konstruktion.
Vi erbjuder därför oftast kostnadsfria beräkningar för våra kunder där
Decibelprodukternas egenskaper paras ihop med aktuell konstruktion,
vilket leder till ett mer korrekt resultat.

Utveckling
Inom Decibel Concept strävar vi hela tiden mot att finna förbättringar
inom våra produkters akustiska egenskaper men även deras
miljöpåverkan. Vi eftersträvar även att finna nya konstruktioner i takt
med att nya golvmaterial kommer fram, allt för att kunna erbjuda
kunden kompletta lösningar.
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Denna produkt är bl a framtagen för att kombineras med linoleum och i vissa fall med homogena plastgolv.
De starkaste argumenten är en extremt bra stegljudsreduktion samt trumljud, dvs klapperljudet i rummet som
skapas då man går. Vidare ger denna kombination även en förbättrad ljudabsorption (efterklang) samt ökad
komfort. Lämpliga miljöer är kontor, skolor, korridorer, klassrum etc.
DECIBEL1 mattan kan även kombineras med massiva mosaikparkett då de skall limmas mot underlaget. Om
man limmar mosaikparkett direkt mot underlaget reduceras trummljudet men stegljudsnivån ökas. Genom
att limma mosaikparketten mot dB1 mattan istället, så skapas en betydligt bättre stegljudsreduktion samt
bibehållen god trumljudsreduktion. Vi rekommenderar Art mosaik som ingår i Art Woodcollection, för en
trygg konstruktion.
DECIBEL1 mattan kan även användas i SoundSeal konstruktionen och framför allt då bygghöjden är kritisk.

DECIBEL2 mattan är i första hand avsedd för att kombineras med flytande parkettgolv (t ex lamell-parkett). Som
standard läggs dessa golv vanligtvis med ett cellfoamunderlägg. Detta ger en viss stegljudsreduktion (vilket alla
flytande konstruktioner vanligtvis gör), men ofta skapar denna enkla typ av underlägg försämringar av trumljudet
(klapperljud). Det är givetvis viktigt att ett golvs ljudegenskaper både är bra i det aktuella rummet men även
i angränsande rum. DECIBEL2 mattan erbjuder ett kraftigt förbättrat trumljud i kombination med en mycket
bra stegljudsreduktion. DECIBEL2 mattans inverkan på luftljudet är ytterligare ett argument i förhållande till
enklare former av akustikunderlag.
Om man önskar en stegljudsförbättring av textila golv rekommenderar vi vanligtvis DECIBEL2 men även
DECIBEL1 mattan beroende på typ av textilgolv.
DECIBEL2 mattan kan även användas i SoundSeal konstruktionen och framför allt då bygghöjden är kritisk.

DECIBEL3 mattan är framtagen för att integreras i SoundSeal konstruktionen, och således inte ligga i direkt
kontakt med ett golvmaterial.
SoundSeal innebär att mattan monteras under en avjämningsmassa. Denna konstruktion ger överlägset
bästa akustiska värden. Om man inte önskar använda avjämningsmassa, kan man lägga olika typer av
skivmaterial ovan DECIBEL3 mattan istället. Dock gäller regeln att ju större tyngd som läggs ovan DECIBEL3
mattan, desto bättre akustiskt resultat. Avjämningsmassa eller betong är därför att föredra pga dess stora
tyngd/m . Väljer man ett skivmaterial skall man därför ta en så tung variant som möjligt t ex golvgips.
2

DECIBEL4 mattan är vårt senaste tillskott och den mest effektiva.
dB4 mattan är avsedd att användas i vår SoundSeal konstruktion där det ställs extra stora krav på ljudreduktion,
t.ex. lätta konstruktioner (gamla vindsbjälklag och nya träbjälklag), där det förekommer lågfrekventa ljudproblem.
Grundfunktionen är densamma som för dB3 mattan men med vår nya produkt skapas markant bättre
akustiska värden, och då främst inom stegljudsnivå. dB4 erbjuder även förbättrade luftljudsegenskaper. Tack
vare en ny materialsammansättning och cellstruktur erhålls denna förbättring trots att dB4 mattan endast har
12 mm tjocklek.
Likt alla övriga Decibel produkter så är givetvis även DECIBEL3 miljöklassad.
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Decibel konstruktioner

DECIBEL 3
Integrerad i bjälklagskonstruktioner

SoundSeal-konstruktionen
Valfritt golvmaterial
STEGLJUD

Avjämningsmassa (flytspackel
med armeringsnät)

LUFTLJUDSISOLERING

FLANKTRANSMISSION

DECIBEL3

HD/F alt.alt.
Betong
Homogent
betongbjälklag
b t
bjälkl
lätt
träbjälklag

dB-Tejp
SoundSeal är det namn vi valt för att beskriva en konstruktion där vi gjuter in dB mattan under avjämningsmassa eller betong.
Grundkonstruktionen innebär att våra DECIBEL mattor läggs mot undergolvet med uppvik utmed väggarna. Skarvarna tejpas med vår
dB-Tejp, varpå man vanligtvis sedan lägger 30 mm armerad avjämning.
Man vinner flera argument genom att använda denna metod.
För det första blir akustik-konstruktionen permanent oavsett om man byter golvmaterial i framtiden. Valet av golvmaterial spelar heller
inte så stor roll. Vanligtvis är t ex. klinker/sten eller limmade trägolv problematiska beträffande stegljud. En hyresfastighet kan annars
lätt hamna i problem om hyresgästerna väljer att byta golvmaterial och genom detta förändra stegljudsnivåerna markant.
SoundSeal konstruktionen erbjuder även en förbättring av luftljudet (t ex. TV/stereo ljud som hörs genom våningar eller rum)
Genom att använda SoundSeal konstruktionen kan man i vissa fall välja en tunnare betongkonstruktion vid projekteringen och ändå
klara uppsatta ljudkrav. Tunnare konstruktion innebär lägre bygghöjder och vanligtvis lägre kostnad.
En grundregel är att ju sämre bjälklagets akustiska grundförutsättning är, desto större nytta erbjuder SoundSeal konstruktionen.

Uppvik

Pågjutning

Vägg

dB matta
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DECIBEL1 i kombination med linoleummatta
Linoleum matta
Decibel1

STEGLJUD

TRUMLJUD

LJUDABSORPTION

Golv & Vägglim
lim
m

Avjämning/Bjälklag
Genom att kombinera DECIBEL1-mattan med dessa golvmaterial erhålls en mycket
bra reduktion av stegljudet, (reduktion ca 26dB) och trumljudsnivån. Utöver detta kan
kombinationen tillskrivas ökad komfort och viss ljudabsorption.
Konstruktionen innebär att DECIBEL1-mattan limmas mot underlaget och därefter
limmas golvmaterialet ovanpå. Linoleum skall ha en tjocklek motsvarande ≥ 2.5 mm.

Exempel på trumljudsreduktion

DECIBEL1 i kombination med Art Mosaik parkett
Art mosaikparkett
Art PARKETTLIM (elastiskt)
(elastiskt
Decibel1

STEGLJUD

LUFTLJUDSISOLERING

FLANKTRANSMISSION

Golv & Vägglim

Avjämning/Bjälklag
Som tidigare nämnts kan man skapa en bra trumljudsreduktion på parkettgolv genom att limma dem mot underlaget. Problemet
med metoden är att man erhåller en dålig stegljudsreduktion. Detta innebär att resultaten i stort sett blir de omvända i jämförelse
med ett flytande parkettgolv.
Under senare år har användandet av limmade parkettgolv ökat kraftigt. Bortsett från de positiva trumljudsegenskaperna som
nämnts ovan, så har även det nya elastiska parkettlimmet bidragit till bättre funktion, såsom minskad svällning/krympning vilket är
en viktig faktor.
Vi har utvecklat en konstruktion som bygger på vår Art Mosaik parkett i kombination med Art Parkettlim och Decibel 1. Denna
konstruktion förbättrar stegljudsnivån radikalt och samtidigt erhålls mycket bra trumljudsegenskaper. Konstruktionen är tänkt för vår
massiva Art mosaikparkett och lim som ingår i Art Woodcollection.
Konstruktionens övriga fördelar är bla ökad komfort samt förenklad utrivning då golvet en gång skall bytas.
Viss begränsning av golvytans storlek kan förekomma, beroende på förutsättningar. Generell maximal storlek för enskilt rum är
50m . Kontakta Aprobo för mer information.
Se vidare under läggningsinstruktion och sök gärna mer information kring våra produkter inom
Art WOODCOLLECTION på www.aprobo.com
2
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DECIBEL2 i kombination med flytande parkett
Flytande lamellparkett
STEGLJUD

Decibel
be
e2

TRUMLJUD

PARKETTRESONANS

FLANKTRANSMISSION

Plastfolie

Avjämning/Bjälklag
Exempel på trumljudsreduktion.

Genom att kombinera DECIBEL2-mattan med flytande parkettgolv (även laminat) erhålls en mycket bra reducering av stegljuds- och
trumljudsnivå. Tester har också visat på att DECIBEL2-mattan ger ingen eller marginell parkettresonans (försämring av luftljudet),
som annars är vanligt förekommande med andra typer av flytande parkettkonstruktioner.
Vi har idag 25 års erfarenhet av vad DECIBEL2 kan erbjuda akustiskt sett. Detta ligger till grund för den databas vi sedan använder
för att erbjuda våra kunder en trovärdig bild av det förväntade resultatet.
Generellt sett talar vi om ca 20 dB stegljudsreduktion med DECIBEL2 i kombination med 14 mm lamell i betongkonstruktion.

DECIBEL CONCEPT OCH MILJÖN
Strävan att erbjuda en miljöanpassad produkt innebär att många faktorer skall samstämma. Det gäller inte bara att förändra
produkten så att innehållet blir bättre. Det finns många andra miljöpåverkande aspekter att ta hänsyn till. Hur lång livslängd har
produkten? Kan den återvinnas? Kan den återanvändas? etc.
Vi anser att livslängden och möjlighet till återanvändning är viktigt i vår miljösträvan. När vi installerar DECIBEL mattorna i en SoundSeal konstruktion, dvs permanent installation under avjämningsmassa, så blir livslängden extremt lång. I praktiken ligger den
monterad under hela byggnadens livslängd. I andra fall där vi t ex monterar en DECIBEL2 matta under ett flytande parkettgolv,
så kan DECIBEL mattan återanvändas när trägolvet behöver bytas ut. På så sätt minimeras behovet av destruktion, frakter
etc. Produktens funktion och livslängd måste bibehållas då förändringar görs på produktinnehåll och tillverkningsprocesser. Att
förbättra ett innehåll men minska livslängden är ett risktagande om man ser till produktens hela livscykel.
Vi har arbetat med våra DECIBEL produkter i över 25 år och följt utvecklingen till olika miljömässiga förbättringar. DECIBELmattornas tillverkning är kvalitetssäkrad enligt BS EN 9001, och uppfyller kraven för Green Label. Idag redovisas våra produkter via
säkerhetsblad, byggvarudokument, byggvarubedömning, Kemikalieinspektionen, Sunda Hus samt i Basta.
Följ vidare information om vårt miljöarbete på www.aprobo.com, eller kontakta oss.

BASTA
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Decibel Concept
Från ett akustiskt problem till en fungerande lösning
Decibel Concept innehåller intressanta lösningar på de flesta akustiska
problem som kan förknippas med golv och bjälklagskonstruktioner.
Att lösa akustikproblem kan vara svårt. Akustik är en komplicerad vetenskap
som ofta är svår att förstå och att omsätta till en praktisk lösning.
Vår affärsidé bygger på att hjälpa kunden från problem till en färdig lösning.
Ofta handlar det om att uppfylla ljudkrav som ställs vid nyproduktion och
renovering.
I konceptet ingår våra Decibel mattor men även vår fria konsultation,
med över tjugofem års erfarenhet.
Genom att kombinera våra Decibel mattor med olika golvmaterial eller
integrera mattan i bjälklaget så kan vi erbjuda enkla, välbeprövade och
effektiva konstruktioner för att uppnå ljudkraven.
Givetvis är våra Decibel produkter miljögodkända, och vi arbetar löpande
med utveckling för att möta framtidens krav på miljöpåverkan och
akustiska krav.

Kontakta:

Kylarvägen 7 | 541 34 Skövde | Tel vxl: 0500 - 46 98 60
info@prastangen.se | www.prastangen.se

Norra Mellby 1129 | SE-280 10 Sösdala | Tel: 0451 - 611 97
info@aprobo.com | www.aprobo.com
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