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Bra underlag och skydd
T-Emballage har allt som behövs ifråga om underlag och skydd vid golvläggning – välkända material av god kvalitet.
I T-Emballage sortiment finns bland annat:
Den är lätt att riva av och ta bort och läm
• Klickgolvsfoam med fuktskydd
nar under normala förhållanden inga rester
• Golvskyddstejp
av häftämne efter sig. Tejpen tål även de
• Klickgolvsfoam
flesta alkalier och syror och har god åld
• Golvpapp
ringsbeständighet.
• Skyddspapp
T-Emballage tremillimeters Klickgolvsfoam är
Klickgolvsfoam med fuktskydd är en stegljuds speciellt framtagen för dagens höga krav vid
dämpning kombinerad med fuktskydd – läggning av flytande laminat- och parkett
två arbetsmoment och två underlagstäck golv.
ningar i ett. Produkten består av extruderad,
T-Emballage Golvpapp är en obehandlad
skummad polyeten som laminerats med en
natur
fiberprodukt som används för under
polyetenfolie av hög densitet. Den ger en
täckning
eller som skiljeskikt, främst i trä
stegljudsdämpning på 17 – 19 decibel, är
golvskonstruktioner
där underlaget är torrt
åldrings- och alkalibeständig och kan åter
eller
fuktsäkrat.
vinnas eller brännas med enbart koldioxid
Skyddspapp kallas ofta mjölkpapp eftersom
och vatten som restprodukter.
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den
kan vara tillverkad av kartong avsedd
Golvskyddstejp används för skydd av bland
för
dryckesförpackning.
Därför kan bredd,
annat trösklar, foder, karmar och trappor.
vikt
och
färg
variera,
men
antalet kvadrat
T-Emballage Golvskyddstejp är en mjuk
meter
stämmer
alltid
med
specifikationen.
PVC-tejp med gummibaserat häftämne.

Ett sortiment framtaget speciellt för Golvkedjan.
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För beställning kontakta Kundservice, tel 0383-599 00, fax 0383-146 64, order@t-emballage.se
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m med fuktskydd

med fuktskydd är en kombinerad stegljudsdämpning och fuktskydd (ångspärr) för
eller parkettgolv. Två olika arbetsmoment och underlagstäckningar i ett.

med fuktskydd
med fuktskydd

1200 x 3 mm x 12,5 m
1200 x 3 mm x 50 m

1089523801
1089523802
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Leverantör:
T -  Emballage AB

p

användsGOLVKEDJAN
för montering
och skydd
och dörrkarmar.
AB • NORGEGATAN
2 • av
164 exempelvis
32 KISTA • TEL 08dörrtrösklar
594 761
1 50 • GOLVKEDJAN.SE

speciellt för 1089553001
Golvkedjan.
gul *) Ett
50 sortiment
mm x 33framtaget
m

kt etikett Golvkedjan fr o m vecka 21.
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