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DIMENSIONER OCH FÖRPACKNING

Underlagsmembran 120 mm, 15 m/rulle
 

MATERIAL

UV-beständig bitumen med en kärna av 
polyester.

1. Elastomer bitumen
2. Förstärkning av polyester
3. Elastomer bitumen

UNDERLAGSMEMBRAN
UTÖKAD LIVSLÄNGD FÖR TRALLDÄCKET

Eftersom vår hårdträtrall i de flesta fall håller 
betydligt längre än en underkonstruktion i 
barrträ så kan du med hjälp av ett speciellt 
underlagsmembran öka tralldäckets totala 
livslängd.

Detta är inte minst aktuellt när nu hårdare kemi-
kalierestriktioner införs för tryckimpregnering av 
trä.

Vårt underlagsmembran läggs mellan regel-
stommen och trallbrädorna. Detta underlags-
membran minskar stillastående fukt mellan 
trallbrädan och regeln samt motverkar fukt-
upptagning vid ändträ i regelstommens skarvar.

Utöver ökad livslängd för konstruktionen så 
bidrar också underlagsmembranet till ett tystare 
trallgolv med mindre knarr och lägre stegljud.
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UTÖKAT SKYDD

KÄRNSUND W
OOD LINK

 UNDERLAGSM
EM

BRAN 

FÖRDELAR MED VÅRT UNDERLAGSMEMBRAN

UTÖKAD HÅLLBARHET
• Längre hållbarhet* än de träslag som ofta används till regelstommen.

SKYDD MOT RÖTA
• Förhindrar att vatten blir stillastående mellan trallbrädorna och regelstommen.
• Minskar fuktupptagning i ändträ vid regelstommens skarvar.

FÖRBÄTTRAD AKUSTIK
• Ger ett tystare tralldäck med mindre knarr och lägre stegljud.

ÖKAD KOMFORT
• Ökar komforten tack vare förbättrade stötdämpande egenskaper.

ETT SNYGGARE TRALLDÄCK
• Tralldäcket får ett mer homogent utseende eftersom regelstommen blir mindre synbar mellan 

trallbrädorna.

SNABB & ENKEL MONTERING
• Några häftklamrar för att hålla underlagsmembranet på plats är allt som krävs innan du fäster 

trallbrädorna. Underlagsmembranet är relativt styvt vilket gör det enkelt att lägga ut i en rak linje.

MINDRE AVFALL
• Eftersom underlagsmembranet är utformat för att fästas med klammer minskas mängden avfall 

jämfört med självhäftande remsor som ger stora mängder avfall i form av skyddspapper.

* Underlagmembranet har enligt tillverkaren en hållbarhet på upp till 30 år eller mer.
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