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Stegljudsdämpning av betongbjälklag
ger bättre inomhusklimat

CC Höganäs erbjuder metod för dämpning av stegljud. Konstruktionsprincipen används  på fasta underlag som 
betong, lättbetong, platsgjuten betong och liknande cementbundna konstruktioner. Användningsområden i  
bostäder, affärs- och kontorslokaler samt industri. Är provad av ett ackrediterat laboratorium och ger en   
stegljudsreduktion upp till 16 dB. Gör alltid en provyta först och säkerställ det verkliga utfallet för ert projekt.

Kort om ljudkällor

När en ljudkälla verkar mekaniskt på ett bjälklag eller en annan byggnadsdel och ljudet registreras i ett annat rum 
(t.ex. under eller vid sidan av rummet med ljudkällan) kallas fenomenet stegljud eller trumljud, beroende på vilken 
ljudkälla ljudet kommer ifrån.

Stegljud
Stegljudsdämpning avgör hur gångtrafik, stötar och 
slag mot golvet i ett rum, uppfattas i ett närliggande 
utrymme. Dämpningen beror huvudsakligen på be-
tongkonstruktionen tillsammans med ljuddämpande 
golv och deras ytbeläggning. Stegljudsnivån definieras 
enligt ljudnivån från en standardiserad stegljudsappa-
rat som hamrar på bjälklaget i ett angränsande rum.

Naturliga stegljudskällor som verkar direkt på bjälkla-
get eller en golvbeläggning är t.ex. steg av gående  
personer, föremål som tappas på golvet, vagnar som 
rullar över golvet eller möbler som flyttas.

Trumljud
Trumljud avser det ljud som uppstår inom samma rum 
som där aktiviteterna pågår.

Luftljud
Luftljud är det ljud som frambringas och utbreder sig i 
luften, t.ex. när vi talar eller spelar musik.

Byggnadsljud
När ljud fortplantas inne i byggkonstruktionerna  
betecknas de som byggnadsljud.

Betongkonstruktioner isolerar, på ett naturligt sätt, 
steg- och luftljud med låga frekvenser. Konstruktio-
nerna fortplantar däremot steg- och luftljud med höga 
frekvenser. Därför bör man använda tilläggskonstruk-
tioner med god luft- och stegljudsdämpning, som s.k. 
flytande golvbeläggningar vid medelhöga och höga 
frekvenser.

Korrekt konstruerat och monterat i byggnaden ger 
en flytande golvbeläggning förbättrad luftljudsisole-
ring och sänkt stegsljudsnivå jämfört med ett massivt 
bjälklag.

Dämpning av stegljudsnivån kan uppnås till låga kost-
nader och med lägre vikt än om samma åtgärd skulle 
genomföras med spackel/överbetong på bjälklaget.  
Förutsättningen är att golvbeläggningen inte förbinds 
mekaniskt med betongstommen, och att den kan röra 
sig fritt utan kontakt med denna genom fundament  
eller installationer. Höga krav ställs på utförandet för  
att önskad ljuddämpning i en given byggnad ska  
kunna uppnås.

Lägenhet

Lägenhet

Lägenhet /
Trappuppgång
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Testad, ljuddämpande golvkonstruktion

Stegljudsdämpning - upp till 16 dB

Denna konstruktion är huvudsakligen avsedd för ytor 
med beläggning av keramiska plattor, där bygghöjden 
endast tillåter minimal uppbyggnad. Lätt belastning 
efter 3 dygn och normal belastning efter 7 dygn.

l FB 998 Flexband 

l Stegljudsplatta helklistras med CC Höganäs   
    FB 2K Flex Tätskikt

l FB 9972 Stegljudsplatta

l FB 44 Tublim

l Elastisk fogmassa

l FB 1350 LättFix 
    Alt.FB 1200 FlytFix för storformatiga plattor.

l Keramiska plattor

l KlinkerFog

Konstruktion
Denna ljuddämpande konstruktion är uppbyggd kring 
Stegljudsplatta, som appliceras med fästmassa. I för-
väg monteras flexband längs väggar och vid genom-
föringar. Skarvar i stegljudsplattan tätas med vävtape. 
Ovanpå stegljudsplattan utläggs fästmassa och efter-
följande beläggning av keramiska plattor.

Konstruktionens tjocklek är 14-17 mm, vikt ca            
14 kg/m2 incl. plattbeläggning.

Användning
Denna konstruktion är specialdesignad för stegljuds-
dämpande golvbeläggningar med keramiska plattor. 
Konstruktionen är baserad på ytskikt av en 6,5 mm 
keramisk platta med vattenabsorption i klassen 0–3 %. 
Tjockare plattor kan ge bättre stegljudsdämpning. 
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Ljuddämpning – upp till 16 dB

Provning av ljuddämpning  
Ref. EN ISO 140-8
Konstruktionen är provad enligt EN ISO 140-8 och visar 
en stegljudsreduktion på 16 dB.

Provningen är utförd i en ackrediterad ljudkammare. 
Ursprungsbjälklaget är ett kompakt 140 mm   
betongbjälklag.  Andra tjocklekar och alternativ kan ge 
avvikande resultat.

Förutsättningar:
Rumstemperatur 22,0°C 
Luftfuktighet 60% RH
Volym mottagerrum 61,8 m³

Viktad ljudreduktion

Enligt EN ISO 717-2

Nedanstående resultat har uppnåtts vid 
mätning i provningslaboratorium.

∆Lw = 16 dB

CI∆ = - 11dB
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Underlaget ska vara plant, jämnt och fritt från 
smuts, fett och cementslam. Ojämnheter ska 
planspacklas med t.ex. FB 6000 alt. FB 9000. 
Ojämnheter o.d. kan påverka ljuddämpnings-
förmågan negativt. Underlag primas med FB 5 
enligt produktens anvisning.

Flexband monteras med den självhäftande 
delen mot den primade golvytan och den fria 
skumdelen mot väggen samt runt rör och andra 
installationer/detaljer. Det är viktigt att säker-
ställa full kontakt mellan golvytan och flexband.

Stegljudsplattan monteras mot underlaget 
genom helklistring med FB 2K Flex.

FB 44 Tublim appliceras med fogspruta över 
alla springor/skarvar på golvytan.

FB 44 Tublim slätspacklas över skarvarna/
springorna. Det är viktigt att massan pressas ut 
till en jämn yta.

Plattorna monteras med FB 1350 LättFix  alt. 
FB 1200 FlytFix. Tandspackel väljs efter plat-
tornas storlek. Minsta plattstorlek 15x15 cm.

Plattorna fogas med Höganäs cementbaserad 
fogmassa.

När fogen härdat skärs flexband remsan i höjd 
med plattans överkant.

Om sockelplatta eller träpanel inte ska använ-
das ska springan mellan vägg och golvplatta 
fogas med Höganäs Sanitetssilikon.

Vid montering av sockelplattor ska dessa 
vara fria från golvkonstruktionen. Oavsett om 
sockellist monteras eller inte, ska den tomma 
fogen mot väggen fyllas med silikonfogmassa. 

Denna konstruktion är huvudsakligen lämplig för golvytor med beläggning av keramiska plattor, där tillgänglig 
bygghöjd endast tillåter minimal uppbyggnad.
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Detaljer

Installationsdetalj vid golv

Installationsdetalj vid trappa

Golvvärme

Stegljudsplatta ska tejpas i 
skarvar och fogas med kantband. 
Rör och andra installationsdetal-
jer som genomförs i golvet ska 
kantförseglas som vid golv/vägg-
vinkeln. Infästning av efterföljande 
detaljer med skruv, eller liknande, 
på golvet får aldrig bryta igenom 
spackelskiktet. Alternativt kan 
limning på den flytande konstruk-
tionen användas.

➀  Betongunderlag
➁ FB 998 Flexband
➂ FB 2K Flex
➃ FB 9972 Stegljudsplatta
➄ FB 44 Tublim
➅ FB 1350 LättFix 
 alt. FB 1200 FlytFix vid 
 storformatiga plattor
➆ Keramiska plattor
 

Stegljudsplattan helklistras mot 
underlaget med CC Höganäs  
FB 2K Flex.

➀ Betongunderlag 
➁ FB 2K Flex 
➂ FB 9972 Stegljudsplatta 
➃ FB 1350 LättFix 
➄ Keramiska plattor

Om golvvärme installeras tillsammans med konstruktionen, ska värmeslangar eller -kablar, alltid monteras 
ovanpå stegljudsmattan på grund av dess värmeisolerande förmåga.

➁

➀

➂

➃
➄

➁

➀ ➂

➃
➄

➅

➆
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Produkter för stegljudsdämpning

FB 2K Flex

lim för stegljudsmattan

Åtgång: Montering stegljud 

Ca 0,5 kg/m².

FB 9982 Flexband Blå

För försegling av övergång mel-
lan stegljudsmatta och vägg, 
kring ev. genomföringar i golvet 
och vid andra avgränsningar.

Levereras i rullar om:

25 m och bredd 50 mm,

FB 44 Tublim

1-Komponent lim

300 ml patron

Se ytterligare produkter på Höganäs hemsida www.cchoganas.se. Här finns också datablad och säkerhetsdatablad för ovanstående produkter.

FB 5 Primer

Vidhäftningsprimer baserad på 
akryldispersion.

Används som primer på golv 
och vägg under spackel, tät-
membran och cementbaserade 
fästmassor.

Åtgång: räcker till 6-10 m2  
beroende på underlag.

FB 9972 Stegljudsplatta

4 mm fast fiberplatta.

Levereras i stolek 500 x 800 mm.

Speciellt lämplig för stegljuds-
dämpande beläggningar av 
keramiska plattor.

FB 1350 LättFix

Plasticerad fästmassa baserad 
på Vit Portlandcement för 
tunnskiktsmontering av kera-
miska plattor. Fästmassan är 
vattenfast.

Åtgång: Montering keramik 

2,3 - 3,3 kg/m².



www.cchoganas.se

CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 267 03 EKEBY 
Tel. 077-447 35 00 · Fa× 077-447 36 46 
Email: info@cchoganas.se · www.cchoganas.se

Säkra våtrumskonstruktioner

CC Höganäs är Sveriges tryggaste kakelköp. Na-
turligtvis för den höga kvaliteten. Men också för att 
du kan vara säker på att få rätt fästmassa, fogbruk, 
verktyg, tillbehör etc. Och framför allt för att du får rätt 
kunskap om hur du går tillväga.

Hos Höganäs får du kvalitet 
hela vägen
CC Höganäs samarbetar med 225 välutbildade 
kakelexperter, som mer än gärna hjälper dig 
med allt du behöver och som har svar på dina 
frågor. Hos återförsäljarna kan du se de allra 
flesta plattorna i verkligheten. 
På www.cchoganas.se finner du din närmaste 
återförsäljare.

Värdefull websida
Klicka in på www.cchoganas.se och se mer om:

• Vattentätning i våtrum

• Gjutning och planspackling av golv

• Plattsättning på golv och vägg

• Fogning av kakel och klinker

• Skötsel och rengöring av kakel och   
 klinker
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certifierat
anpassat till svenska nationella krav

CC Höganäs Byggkeramik AB
Foliesystem 
Konstruktion G12-3b / V12-3b
SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

Juli 2016


