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Inledning
Med ökat fokus på ljudförhållandena i byggnader kan man med
Alfix Acoustic PS3 - Recycled uppnå en god stegljudsdämpande effekt i 
samband med hårda beläggningar som keramiska plattor och natursten. 
Alfix Acoustic PS3 - Recycled kan användas på olika underlag och har 
en dokumenterat god effekt på betongdäck och i trapphus.
Alfix Acoustic PS3 - Recycled monteras direkt på underlaget och ger en 
mycket låg bygghöjd på cirka 3 mm. Härefter monteras önskad 
beläggning av keramiska plattor, natursten, trägolv, laminat eller LVT 
golv som limmas direkt på Alfix Acoustic PS3- Recycled enligt 
leverantörens anvisning.

Allmän information
• Används primärt på betongtrappor, betongdäck, befintliga plattor, terrazzo och trä
• För kontor, offentliga lokaler, konferensrum, matsalar, trappor, bostadshus osv.
• Formstabil med god tryckhållfasthet
• Flexibel och deformationsupptagande
• Miljövänlig

Vid direkt plattsättning begränsas användningen av Acoustic PS3 - Recycled till lastkategori C1 
enligt SS/EN 1991-1-1:2007.
Max. ytlast: 2,5 kN/m²
Max. punktlast: 3,0 kN/m² fördelat på minimum 100 x 100 mm stora keramiska plattor. Palllyftare, 
åkbara städmaskiner, byggliftar och liknande verktyg med hårda hjul får absolut inte användas på 
ytor där keramiken är monterad direkt på Acoustic PS 3 stegljudsmattan..

Produkt
Fint granulat av återvunnet gummi och naturkork, med bindemedel av polyuretanelastomer. 
Längd: 10 m
Bredd: 1 m
Tjocklek: 3 mm
Alfix Acoustic PS3 – Recycled ska tempereras till en temperatur på min. +15 °C före montering.

Se även produktinformation för Alfix Acoustic PS3 –Recycled

Förbehandling i torra rum
Underlaget ska vara jämnt, stabilt och bärkraftigt samt torrt och rengjort från damm, fett, cement-
slam och liknande. Använd eventuellt Alfix PlaneMix spackelmassa för att uppnå ett tillräckligt jämnt 
golv. Underlaget förbehandlas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten i förhållandet 1:6.
Torktid Alfix PlaneMixPrimer: ca 1 timme vid +20°C.
Åtgång Alfix PlaneMixPrimer: 0,05 liter/m² koncentrerad primer.

För att undvika ljudbryggor mellan plattläggning och intilliggande byggnadskonstruktioner/installa-
tioner med mera monteras det, när primern är torr, självhäftande Alfix Väggkantband m/sula på det 
primade underlaget och upp på byggnadskonstruktioner/installationer mm.

Montering av Alfix Acoustic PS3 – Recycled i torra rum
Tillskärning av våder av Alfix Acoustic PS3 – Recycled bör ske på rena underlag. Våderna kapas till 
exakt med exempelvis en kniv eller en sax.
De tillskurna våderna läggs ut och skarvarna mellan dem märks upp på underlaget. Därefter rullas 
hälften av den enskilda våden upp till mitten av rullens totala längd.

För fastlimning används Alfix 2K Tätningsmassa, alternativt Alfix 1K Tätningsmassa. Tätningsmas-
san appliceras på underlaget i ett jämnt och lagom tjockt skikt med en 4x4 mm tandspackel eller en 
korthårig målarroller.
Det är viktigt att hålla underlaget fritt från tätningsmassa på ett avstånd av 15 mm på båda sidor av 
den markerade skarven mellan de enskilda våderna samt mot intilliggande konstruktioner/installa-
tioner mm. Detta förhindrar att det kommer in tätningsmassa i skarvarna mellan de enskilda våderna 
och intilliggande konstruktioner/installationer mm.

Därefter monteras Alfix Acoustic PS3 - Recycled noggrant i den våta tätningsmassan. 
Använd en slätspackel eller gummiroller för att trycka mattan på plats.
Undvik veck, luftfickor och bulor. 
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Efter montering av Alfix Acoustic PS3 – Recycled tejpas alla skarvar mellan våderna samt intillig-
gande konstruktioner/installationer med mera med en cirka 20 mm bred tejp med god vidhäftning 
till Alfix Acoustic PS3 – Recycled. Därmed förhindras fästmassa från att tränga ned till underlaget 
och skapa en ljudbrygga.

Åtgång Alfix Tätningsmassa: ca 0,5 kg/m².
Torktid före plattläggning:
Alfix 1K Tätningsmassa: min. 12 timmar vid + 20 °C. 
Alfix 2K Tätningsmassa: min. 6 timmar vid +20 °C.

Förbehandling i våtrum
Underlaget ska vara jämnt, stabilt och bärkraftigt samt torrt och rengjort från damm, fett, cement-
slam och liknande. Använd eventuellt Alfix PlaneMix spackelmassa för att uppnå ett tillräckligt 
jämnt golv. Betongunderlag primas med Alfix Vattenspärr utspädd med vatten i förhållandet 1:1.
Blandningen appliceras med pensel eller roller tills underlaget är mättat.

Torktid Alfix Vattenspärr: ca 1 timme.
Åtgång Alfix Vattenspärr: ca 0,1 liter/m2 koncentrerad primer.

Golvbrunnens flänsar rengörs från Vattenspärr och avfettas därefter med till exempel aceton. 
Därefter monteras självhäftande Alfix Brunnsmanschett beroende på typ av golvbrunn.

Förseglingarna i övergång vägg/golv utförs med antingen Alfix Armeringsremsa eller Alfix 
VT-Remsa. Förseglingarna monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.

Se även Alfix Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system

Montering av Alfix Acoustic PS3 – Recycled i våtrum
Alfix Acoustic PS3 – Recycled monteras inte i det vattenbelastade området, t.ex. duschplats. 

Tillskärning av våder av Alfix Acoustic PS3 – Recycled bör ske på rena underlag. Våderna skärs 
till exakt med exempelvis en hobbykniv eller en sax.

OBS! Skär på ett skärunderlag för att skydda det primade underlaget samt förseglingar längs 
övergångar vägg/golv och installationer.

De tillskurna våderna läggs ut och skarvarna mellan dem märks upp på underlaget. Därefter rullas 
hälften av den enskilda våden upp till mitten av rullens totala längd.
För fastlimning används Alfix 2K Tätningsmassa.
Tätningsmassan appliceras på underlaget med en 4x4 mm tandspackel eller en korthårig målar-
roller. Det är viktigt att hålla underlaget fritt från tätningsmassa på ett avstånd av 15 mm på båda 
sidor av den markerade skarven mellan de enskilda våderna samt mot intilliggande konstruktion-
er/installationer med mera.

Detta förhindrar att det kommer in tätningsmassa i skarvarna mellan de enskilda våderna samt 
intilliggande konstruktioner/installationer med mera.
Därefter trycks Alfix Acoustic PS3 – Recycled noggrant ned i den våta tätningsmassan. Använd en 
slätspackel eller gummiroller för att trycka mattan på plats. Undvik veck, luftfickor och bulor.

Efter montering av Alfix Acoustic PS3 – Recycled tejpas alla skarvar mellan våderna samt intillig-
gande konstruktioner/installationer med mera med en cirka 20 mm bred tejp med god vidhäftning 
till Alfix Acoustic PS3 – Recycled. Därmed förhindras det efterföljande vattentätningsmembranet 
från att tränga ned till underlaget och skapa en ljudbrygga.

Åtgång Alfix Tätningsmassa: ca 0,5 kg/m²
Torktid före plattläggning:
Alfix 1K Tätningsmassa: min. 12 timmar vid +20 °C.
Alfix 2K Tätningsmassa: min. 6 timmar vid +20 °C.

Övergången mellan stegljudsmattan och golvet i duschplats förseglas med
Alfix Armeringsremsa eller Alfix VT-Remsa samt Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa.

Se även Alfix Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system

https://www.alfix.com/se/vejledninger/taetskiktsmassor
https://www.alfix.com/se/vejledninger/taetskiktsmassor
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Vattentätning i våtrum
Vattentätningsmembran med Alfix 1K eller Alfix 2K Tätningsmassa eller Alfix Våtrumsmatta Pro 
utrustad med Alfix 2K Tätningsmassa utförs direkt ovanpå Alfix Acoustic PS3 – Recycled samt på 
övergång vägg/golv utan föregående primerbehandling av Alfix Acoustic PS3 – Recycled.
Applicering av Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa utförs i enlighet med Alfix Våtrum – Tätskikt med 
Alfix rollade system.
För att undvika ljudbryggor mellan plattläggning och intilliggande byggnadskonstruktioner/installa-
tioner med mera monteras det, när vattentätningsmembranet är torrt, självhäftande Alfix Vägg-
kantband m/sula på golvet och upp på byggnadskonstruktion/installation mm.
Före montering av Alfix Väggkantband m/sula justeras höjden på uppviket på väggen med sax 
eller kniv så att uppvikets övre kant når upp till den nedre kanten på sockelplattorna.
OBS! Väggkantband monteras inte längs övergång vägg/golv i duschkabin.
OBS! Skär på ett skärunderlag för att skydda vattentätningsmembranet.

Plattsättning
Plattorna monteras i Alfix ProFix, Alfix ProFix Plus, Alfix CombiQuickFix eller
Alfix QuickFix Premium, Alfix LetFix, Alfix LetFix less dust eller Alfix LetFix Universal.

Val av tandspackel och åtgång av fästmassa beror på plattformat och monteringsprincip.
Minsta format på plattstorlek:  100 x 100 mm
Minsta tjocklek på keramiska plattor: 9 mm
Minsta tjocklek på natursten:  15 mm
Eventuella rörelsefogar i underlaget förs upp i plattskiktet.
Vid montering av golvplattor är det viktigt att fästmassa inte kommer i kontakt med byggnadskon-
struktioner/installationer mm.
Vid montering av sockelplattor är det viktigt att det inte kommer fästmassa mellan uppviket av 
Alfix Väggkantband m/sula och konstruktion/installation.

Fogning
För fogning rekommenderas Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 eller Alfix QuickFuge 8 Premium.
Fogar mellan golvplattor och sockelplattor, installationer med mera förseglas med Alfix M-Silicon 
som visat i principuppbyggnad.
Underliggande rörelsefogar ska alltid föras upp i beläggningen.
Före fogning med Alfix M-Silicon i fogar mellan golv- och sockelplattor kontrolleras/rengörs fogen 
från material som kan skapa en ljudbrygga. Rengöring utförs försiktigt så att uppviket på Alfix 
Väggkantband m/sula inte förstörs.
 
Vid fogning med cementbaserade fogmassor mellan sockelplattor kan det med fördel tryckas in 
en trälist eller liknande i den vågräta fogen under sockelplattorna. Detta tvingar uppviket tätt intill 
byggnadskonstruktioner/installationer och minimerar risken för att det kommer fogmassa bakom 
uppviket.
I fogövergång mellan plattor monterade på stegljudsmatta/väggkantband och plattor monterade 
direkt på golv/vägg fogas det med Alfix M-Silicon.
Vid plattytor i torra rum där man inte önskar avsluta med sockelplattor samt vid byggnadskon-
struktioner/installationer där det inte har monterats sockelplattor avlägsnas Alfix Väggkantband m/
sula mekaniskt och fogen rengörs så att det inte finns något material som kan skapa en ljudbryg-
ga. Därefter fogas det med Alfix M-Silicon – elastisk fogmassa. I våtrum utförs rengöringen så 
försiktigt att våtrumsmembranet inte skadas.
Åtgången beror på den aktuella plattdimensionen och fogbredden.

OBS! Vid andra underlag än betongtrappor, betongdäck, befintliga plattor, terrazzo och trä, 
eller montering av Alfix Acoustic PS3 – Recycled utan fastlimning, kontaktas Alfix ser-
vicetekniska avdelning.

De angivna värdena för stegljudsdämpning grundar sig på laboratoriemätningar enligt ISO 10140-
1 och 3 samt ISO 717-2.
Trinlydsdæmpning er laboratoriemåling iht. ISO 10140-1 og 3 samt ISO 717-2.
Hänvisningar
Produktinformation för:
Alfix Acoustic PS3 – Recycled
Alfix PlaneMixPrimer
Alfix Vattenspärr
Alfix 1K Tätningsmassa
Alfix 2K Tätningsmassa
Alfix Väggkantband m/sula
Alfix CombiQuickFix
Alfix ProFix
Alfix ProFix Plus

Alfix QuickFix Premium
Alfix UniversalFuge – CeraFill 10
Alfix QuickFuge Premium 8
Alfix M-Silicon

Broschyren: Våtrum
– Tätskikt med Alfix rollade system

Broschyren: Stor- och megaformatplattor
– Montering och fogning med Alfix

Ladda ner broschyren
Stor- och megaformatplattor
– Montering och fogning med Alfix

https://www.alfix.com/se/vejledninger/taetskiktsmassor
https://www.alfix.com/se/vejledninger/taetskiktsmassor
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