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Centro TM#STEGLJUDSMATTA 

Produktbeskrivning 
Centro TM#Stegljudsmatta för klinkerbeläggningar är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. 
Är tillverkad av miljövänligt återvunnen polyuretan och kork. Kan användas inomhus vid renoveringar 
och nyproduktion. 

Användningsområden 
Centro TM#Stegljudsmatta används för trapphus, kontor, offentliga och privata miljöer, för endast gångtrafik. 

Förarbete – Underlag 
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Det ska vara rent, torrt, 
jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fett eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. 
Underlaget ska uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande  
AMA Hus. 

Sugande underlag ska alltid primas med Centro XP Primer spädd 1:3 (1 del primer 3 delar vatten). Vid starkt 
sugande underlag kan ytterligare en behandling med Centro XP Primer vara nödvändig. 

OBS!  
En förutsättning för ett lyckat resultat är att underlaget är grundat med Centro XP Primer i korrekt 
blandningsförhållande, rätt mängd lim samt en arbetstemperatur> +6° C. 

Teknisk data 
Material: Fina granulat av återvunnen polyuretan, kork och polyuretan-elastomer som bindemedel. 
Bruksområde: Inomhus 
Färg: Svart (granulat) och beige (kork). 
Tjocklek: 3 mm 
Bredd: 1,0 m ± 1,5 % 
Längd: 20 m ± 1,5 % 
Densitet: 540 kg/m3 

Egenskap: Stegljudsdämpande konstruktion som ger stegljudsförbättring med upp till Δ Lw = 16 dB, 
beroende på underlagets uppbyggnad och tjockleken på klinkerplattan. 

Förpackning 
1,0 x 20 m rulle – 20m2. 
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Arbetshygienteknisk beskrivning 
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, ansiktsskydd). 
Se säkerhetsdatablad för mer information. 

Applicering 
Klipp till stegljudsmattan till det exakta måttet på den yta som ska täckas. Använd rätskiva för markering och sax för 
kapning. OBS! Vid större utrymme eller regelbunden kapning bör en eldriven sax användas. 
Vik upp stegljudsmattan och sprid ut Centro TM#10 eller Centro TM#2K minst 0.8 kg/m2 med fixkam, tandad 
limspridare, roller eller annat lämpligt verktyg. Gnid och pressa fast stegljudsmattan med hjälp av fogplatta, 
slätspackel, mattgnidare, vält eller annat lämpligt verktyg. OBS! Inga veck eller luftbubblor får förekomma. 
Eventuella skarvar/glipor ska förseglas med Centro TM#Folielim, Centro TM#2K eller maskeringstejp. Centro 
TM#Folielim och Centro TM#2K ska appliceras i skarven/glipan och slätas sedan ut med stålspackel, till en jämn 
yta eller använd maskeringstejp över skarvarna/gliporna. Montering av keramiska plattor kan ske tidigast efter 12 
timmar, minsta format på plattor är 10x10 cm och minsta tjocklek 7 mm. Vid montering av annan typ av platta som 
är känslig t ex natursten eller liknande, så skall man rådgöra med oss före applicering. Dilatationsfogar ska följa 
med upp i beläggningen. Golvytor som är större än 40 m2 och längre än 8 m ska delas av med rörelsefog. Golvytor 
ska också förses med rörelsefogar om den är L- eller U-formad. 

Centro TM#Stegljudsmatta är den universella produkten för slagljudisolering. Detta underlag kan användas under 
parkett, laminat, mattor och keramiska plattor (*) samt under linoleum- och PVC-golv (**) och minskar oönskat 
buller – inom egna fyra väggar och dina grannar också. Centro TM#Stegljudsmatta säkerställer en trevlig 
arbetsmiljö eller bostadsmiljö och är väl lämpad för användning i ett brett spektrum av applikationer. 

* Lämplig under keramiska plattor, även i våta områden, förutsatt att ett lämpligt tätskiktssystem används, som 
uppfyller lokala krav på byggkod. DIN 18195 Del 1 definierar termen "våtrum" som "ett inre område där vatten vid 
användning ackumuleras i en sådan takt att det krävs särskild dränering för att låta vattnet försvinna."
Badrum i bostadsmiljö utan specifik golvavvattning skulle inte betraktas som ett "vått område".
** Under elastiskt golv rekommenderas ett avskiljande skikt för att undvika mjukgörarmigration.

Centro kakel och klinker AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, 
bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller andra omständigheter som ligger 
utanför Centro kakel och klinker ABs kontroll, utan endast att produkter och system håller utlovad kvalitet. 
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