
ANVENDELSESOMRÅDE
Tørt lydisoleringssystem med en lav højde (8 mm)
til reduktion af trinlyd mellem tilstødende boliger.
Påføres flydende underlag før lægning af alle typer
gulvmateriale (keramiske fliser, sten, fleksible
gulvbelægninger, tæpper, trægulv, osv.).

Mapesilent Roll påføres mellem bygnings-
strukturen og det flydende afretningslag.

Eksempler på anvendelse
Lydisolering af alle typer gulvflader.

TEKNISKE EGENSKABER
Mapesilent Roll plader fremstilles af bitumen og
en speciel, polymerbaseret elasto-plastomerisk
membran, som lægges mellem et elastisk lag af
polyesterfibre og en overflade, belagt med et lag
blåt stof af polypropylen.

Hver rulle har en 5 cm bred kant, som bruges
til overlapning af den tilstødende plade, for at
undgå, at den ferske afretningsmasse trænger
igennem og dermed danner stive kontaktpunkter
til underlaget, hvilket kan danne lydbroer.

På grund af den lave højde har Mapesilent Roll
ingen effekt på dimensioner og niveauer i det
færdige projekt. Og produktets høje modstand
mod trin og værktøj, som tabes på laget ved et

uheld, forhindrer, at det bliver beskadiget og at
dets lydisolerende kapacitet bliver reduceret.

Mapesilent Roll er en enkel, pålidelig og
effektiv metode til dannelse af et isolerende
afretningslag, som er helt isoleret fra den
bærende struktur (gulvflader + skillevægge). Ved
at lægge en polymer-bitumen membran mellem
polyesterfibre, absorberes og reduceres lyden i
visse typer gulvflader, inklusive de, som er nævnt i
nedenstående skema, såfremt de opfylder kravene
i gældende normer og standarder iht. akustisk
isolering mod trinlyd.
For at undgår dannelse af lydbroer, skal der ved
lydisolering med Mapesilent Roll også anvendes
andre produkter i serien: Mapesilent Band R og
Mapesilent Tape, som beskrevet nedenfor.

ANBEFALINGER
•  Mapesilent Roll må ikke benyttes til lydisolering 

direkte under overfladebelægningen (i disse 
tilfælde anvendes Mapesonic CR).

•  Tykkelse på og, om nødvendigt, forstærkning 
af afretningslag, monteret oven på Mapesilent 
Roll, skal udregnes iht. belastningerne på 
overfladen, når den er i brug, og typen af 
belægning på gulvet.

Tørt lydisolerings-
system af plader til
flydende afretningslag
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af Mapesilent Roll med Mapesilent 
Tape (selvklæbende forseglingstape af 
polyætylenskum).
Hvis det er nødvendigt at forbedre 
isoleringen eller lyddæmpningen, kan 
effekten af isoleringsmaterialet øges ved 
at lægge et dobbelt lag med de hvide 
sider mod hinanden. Påfør det første lag 
med den hvide side opad

Yderkanten af rummet, som skal 
lydisoleres, skal påføre Mapesilent 
Band R (selvklæbende forseglingstape 
af polyætylenskum, som påføres i 
yderkanten af rummet og rundt om
elementer, som går gennem gulvet, for
at undgå dannelse af lydbroer).

Mapesilent Band R er tilgængelig i 
100 og 160 mm brede ruller. Den 160 
mm brede variant bruges fortrinsvist på 
opvarmede gulve..

Forsegl alle samlinger mellem de 
forskellige dele af Mapesilent Band R
og mellem Mapesilent Band R og 
Mapesilent Roll.
Når den endelige gulvbelægning 
er lagt, og lige før gulvlisterne skal 

KLARGØRING AF UNDERLAGET
Kontroller at underlaget er plant og 
stærkt og at der ikke findes ujævne 
områder. Al overflødigt materiale, som 
gør overfladen ujævn, skal fjernes.

Ujævne overflader og områder, hvor 
monteringsdele (som fx elektriske 
ledninger og rør) føres gennem 
underlaget, skal udjævnes før 
Mapesilent Roll påføres.

Vedr. udjævning af underlag, se vores
kataloger, som viser det brede udvalg
af MAPEI produkter til forberedelse af
underlag, eller kontakt MAPEIs tekniske
serviceafdeling.

FREMGANGSMÅDE VED PÅFØRING
Læg rullerne med Mapesilent Roll 
med polyesterfibre (den let farvede 
side) mod afretningslaget. Gentag 
proceduren ved de andre ruller og sørg 
for, at de overlapper hinanden med 
5 cm for at garantere en kontinuitet 
af det underliggende fiberlag. Ved 
overlapningen af kanterne fjernes 
beskyttelsesfilmen fra bagsiden.
Forsegl alle samlinger mellem rullerne

Når det er kontrolleret,
at pladerne med
Mapesilent Roll
overlapper perfekt,
forsegles alle
samlingerne med
Mapesilent Tape

Udrul pladen af
Mapesilent Roll,
placer den helt ind
mod væggen og
begynd at lægge den
med fibersiden (den
lyse side) ned langs
rummets langside.
Læg næste plade helt
ind til væggen og vær
forsigtig med at fjerne
beskyttelsesfilmen fra
bagsiden af kanten,
som benyttes til
overlap mellem de
tilstødende plader
(ca. 5 cm) for at sikre et
sammenhængende lag

 TEKNISKE DATA (typiske værdier)

(1) Certificeret af et uafhængigt laboratorium- n. 033-2019-IND
(2)  Forenklet beregningsmetode, gyldig for 100 kg/m² flydende afretningslag med keramisk gulvbelægning
(3)  Målinger af lydniveau på gulvflader af murstenscement, taget på stedet af en kvalificeret, akustisk 

miljøtekniker

Testmetode Tekniske egenskaber Måleenhed Værdi

EN 29073-2 Tykkelse mm 8,0 (før sammen-
presning)

EN 1849-1 Vægt kg/m² 1,8

EN 12311-1 Langsgående trækstyrke N/50 mm 700

EN 12311-1 Tværgående trækstyrke N/50 mm 500

EN 12691 Slagstyrke mm 900

EN 12730 Statisk perforeringsmodstand kg 15

EN 1928 Vandtæthed kPa ≥ 100

EN 13501-1 Brandmodstand F

EN 12667 Termisk modstand m²K/W 0,145

EN 29052-1

Tilsyneladende dynamisk stivhed (S’t) MN/m³ 9 (1)

Dynamisk stivhed til beregningsformål 
(S’) MN/m³ 21 (1)

EN ISO 12354-2 Beregnet reduktion af trinlydsstøj (ΔLw) dB 28 (2)

Måling af lydniveau Reduktion af trinlydsstøj (ΔLw), målt på
stedet dB up to 37 (3)
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BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som
fremkommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende 
kendskab til og erfaring med 
produkterne. Al ovenstående 
information skal ligeledes betragtes 
som retningsgivende og genstand for 
vurdering på baggrund af erfaringer. 
Enhver, som benytter produktet, skal 
derfor på forhånd sikre sig, at produktet 
er egnet til den tilsigtede anvendelse. 
Brugeren er altid selv ansvarlig for 
eventuelle konsekvenser ved brug af 
produktet.

Vi henviser til senest opdaterede version af 
det tekniske datablad, som er tilgængeligt 
på www.mapei.dk

JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede doku-
menter, men det endelige dokument må 
ikke suppleres eller erstatte betingelserne 
i det tekniske datablad, som er gældende, 
når MAPEI-produktet benyttes. Det senest 
opdaterede datablad er tilgængeligt på 
vores hjemmeside www.mapei.dk  
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.AT MAPEI SITT ANSVAR 
OPPHØRER.

fastgøres, skal alle overflødige stykker af 
Mapesilent Band R skæres af.
Forsegl så mellemrummet mellem 
gulvlisterne og gulvet med en passende, 
fleksibel forsegling.

Undlad at installere systemet, hvis 
temperaturen er enten for høj eller 
for lav, og i alle tilfælde må der ikke 
foretages noget, som kan perforere det 
lydisolerende system.

EMBALLAGE
Ruller på 1 x 10 meter med 5 cm brede 
kanter.
Paller indeholder 16 ruller, som kan 
dække et areal på 160 m².

LAGRING
Produktet kan opbevares i 12 måneder 
i originalemballage på et tørt sted uden 
direkte sollys. Dog kan Mapesilent Band 
R og Mapesilent Tape kun opbevares i 
9 måneder.
Pallerne må ikke stables ovenpå 
hinanden.
Kontakt med opløsningsmidler eller 
organiske væsker kan beskadige 
produktet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
Mapesilent Roll er et produkt, 
som EUs kemikalieregelsæt (Reg. 
1906/2007/EC – REACH) ikke kræver 
et sikkerhedsdatablad for. Under 
brug anbefales det dog at anvende 
handsker og sikkerhedsbriller samt at 
følge sikkerhedsbestemmelserne på 
arbejdspladsen.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

Alle referencer for produktet
er tilgængelig ved

forespørgsel samt på
www.mapei.dk

Læg rullerne med
Mapesilent Band R
side om side. Fjern
beskyttelsesfilmen fra
bagsiden og fastgør
langs hele yderkanten
af rumme

Skær i den nederste
del af Mapesilent
Band R for at danne
en 90° vinkel

Skær til og fastgør
Mapesilent Tape i alle
hjørner og i 
overgangen
rundt om områder
med Mapesilent
Band R for at garantere
at samlingerne er helt
beskyttet
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