
 

 

 

Läggningsråd 
Decibel 3 
Här följer en läggningsanvisning då Decibel 3 mattan installeras i vår SoundSeal 
konstruktion 

1. Se till att underlaget är rent samt att inga skarpa kanter eller andra föremål förekommer 
som kan skada Decibelmattan. Det är också viktigt att inga stora ojämnheter förekommer. 
Decibel mattan måste ligga dikt an över hela ytan. Undersök även så att RF i underlaget 
inte överstiger 98%. Om så är fallet kontakta Aprobo ab för vägledning. 
 

2. Montera vår dB-Kantlist utmed alla väggar med hjälp av den förmonterade tejpremsan 
på kantlistens baksida. Se till att kantlistens undersida står i kontakt med golvet. 
 

3. Rulla ut mattan och vänd den så att den svarta sidan vänds upp. Vid större ytor kan vår  
dB-Vagn med fördel användas då en person enkelt lägger ut mattorna själv utan behov 
att vända eller lyfta mattan. 
 

4. Stöt samman skarvarna noga och lägg Decibel mattan dikt an mot kantlisten. Notera att 
kantlisten kan monsteras efter att Decibelmattan lagts mot väggen. Detta kan vara aktuellt 
då väggarna utformning kräver omfattande tillskärning av Decibel mattan. 
 

5. Fäll ner plastfilmen som sitter på kantlisten och fäst den mot Decibelmatta med hjälp av 
den förmonterade tejpen på foliens undersida  Se till att allt blir tätt. 
 

6. Eventuella genomföringar i golvet t.ex. rör, ventilationsrör etc skall isoleras med hjälp av 
kantlisten, likt beskrivning under punkt 1 och 4. 
 

7. Tejpa samtliga skarvar noga med vår dB-tejp. Det är mycket viktigt att ytan blir tät. Vid 
större ytor kan vår tejpapplikator med fördel användas då man kan gå och tejpa vilket 
sparar tid och man undviker arbete på knä. 
 



8. På denna yta kan avjämningsmassan läggas ut enligt tillverkarens rekommendationer. 
Kontakta aktuell leverantör för mer detaljer om dimension, armering etc. 
 

9. Slutligen rivs överflödig kantlist av i höjd med avjämningsmassan. Här behövs ingen kniv 
eller arbete på knä. Kantlisten har perforeringar, och genom enkelt handgrepp river man 
enkelt bort överflödet. 

Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras torrt. Vid låga temperaturer 
(minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal 
inomhustemperatur. 

SoundSeal konstruktionen kan även läggas med övriga Decibel mattor, läs mer på 
www.aprobo.com 
Där finner ni även mer information kring våra hjälpmedel så som tejpapplikatorn och dB-Vagnen 

Om ni har mer frågor kring installationen ber vi er kontakta oss på Aprobo AB. 

 

http://www.aprobo.com/

