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Adda Stegljud-System (decibelreducering: 12 dB) består av: 

• Adda 2K Folielim
• Adda Membran
• Adda Skarvlim
• Adda Silikon

• Adda Primer 
• Adda Stegljudsmatta 3mm
• Adda Kantband

• Adda Fästmassor: AddaLIGHT Storformat, Adda Lettlim Grå, Adda 
Lettlim Hvit, Adda Topcrete flyt och Adda Topcrete Nano

Adda Schhhhhtegljud-System
Stegljudsmatta för klinkerbeläggningar är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. 
Plattsättningsbar efter ca 12 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Underlag                                                                         

Underlaget ska vara plant, fast och bärkraftigt. Sprickor, toppar, porer, grader och andra ojämnheter ska 
spacklas eller slipas. Det ska vara fritt från ämnen som minskar vidhäftningen (t.ex olja, damm, gammal 
färg etc.) Max tillåten RF<90 %. Montering av golvvärmesystem ska följa leverantörens anvisningar och 
befinna sig under stegljudsmattan. (Dvs system med avjämning).

Lagring / förberedelse

Adda Stegljudsmatta, ska lagras på torr plats vid konstant temperatur. Stegljudsmattan  kan behöva ligga 
och acklimatisera sig någon timma för att anpassa sig till temperatur och fuktighet för att minimera 
krypning innan mattan klipps till exakta mått.

Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer, ca 0,1-
0,3l/m2. Fördelen är att du förlänger öppen tiden på Adda 2K Folielim, 
du får en längre monteringstid och bättre vidhäftning.

Riv bort nedre delen av releasepappret på baksidan. Montera Adda 
Kantband i alla golv-väggvinklar och runt eventuella pelare, rör eller 
andra detaljer som kan överföra stegljud till angränsade rum. Bandet 
monteras med den självhäftande delen mot väggen.

OBS! TÄNK PÅ ATT…

…säkerställa att underlaget stämmer överens med gällande regler, 
BBV, inför applicering av Adda Stegljud-System. Rengör och damm-
sug ytan noggrant.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

2. KANTBAND1. FÖRBEHANDLING

ADDA STEGLJUD-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING 

– 12dB
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3. APPLICERA LIM

Applicera Adda 2K Folielim eller Adda Membran minst 1,5kg/m2 
med fixkam, roller eller annat lämpligt verktyg.

4. MONTERING STEGLJUDSMATTA

Montera Adda Stegljudsmatta inom 5-30 minuter i det våta limmet. 
Pressa fast mattan ordentligt mot underlaget, inga veck eller 
luftbubblor får förekomma (använd fogplatta, slätspackel, vält, 
mattgnidare eller annat lämpligt verktyg vid behov). Montera 
mattvåderna tätt intill varandra och på samma sätt över hela 
golvytan.

6. APPLICERING FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt 
storlek på fixkammen används. Full täckning mellan platta och 
underlag ska säkerställas med jämna mellanrum. kamma 
endast ut så mycket fästmassa som hinner beläggas innan 
skinnbildning.

obs! Var noga med att följa produktdatabladet gällande vald 
fästmassa.

5. SKARVFÖRSEGLING

Alla mattskarvar ska förseglas med Adda Skarvlim, Adda 2K 
Folielim eller maskeringstejp. Applicera Adda Skarvlim eller Adda 
2K Folielim i skarven och släta sedan ut med stålspackel över 
limskarven så en jämn yta uppstår.

OBS! Var noga med att alla skarvar/glipor är helt förseglade innan 
plattsättning.

8. KANTBAND OCH MJUKFOG

9. SOCKEL OCH MJUKFOG

Det måste finnas en luftspalt mellan sockel och golv för att förhindra 
kortslutning av ljudisoleringen. Vid montering av klinkersockel är det 
viktigt att försegling av skarven sker med mjukfog.

Träsockel ska monteras med distans mot golvet.

Skär kantbandet i höjd med plattans överkant.

Ska det inte vara någon klinker- eller träsockel, så ska springan
mellan vägg och golvplattan mjukfogas med Adda Silikon.

7. LÄGGA KLINKER

Lägg klinkerplattorna inom monteringstiden för vald fästmassa . 
Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning uppnås 
mellan platta och underlag. Gång- och fogbar efter ca 3-12 
timmar beroende på vilken vald fästmassa (se produktdatablad 
för gällande fästmassan).
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 ENTREPRENÖR:

 ARBETSLEDARE:

ÖVRIGT (T  EX AVVIKELSER FRÅN BBV:S BRANSCHREGLER ELLER ADDA:S REKOMMENDATIONER):

 BESTÄLLARE:

ORT O DATUM:

ARBETET UTFÖRT ENLIGT MONTERINGSANVISNING FÖR ADDA-SYSTEM:

UNDERLAGET UPPFYLLER KRAVEN I  BBV GOLV:

 NYPRODUKTION

 JA

 JA

 RENOVERING

 NEJ

 NEJ

 MONTÖR:

 NAMNTECKNING:

 OBJEKT:

KONTROLLDOKUMENT AVSER
ANTAL VÅTRUM, ST:

 KONTROLLDOKUMENT
0 MONTERINGSANVISNING
TILL  BESTÄLLARE:

KOPIA PÅ KONTROLLDOKUMENT
0 MONTERINGSANVISNING TILL:

ARBETE UTFÖRT (STARTDATUM ÅÅÅÅ-MM-DD – SLUTDATUM ÅÅÅÅ-MM-DD):

TYP AV MONTERING:

 2K  MEMBRAN

 NYT TJARE/
 BOENDE

 ENTREPRENÖR

ANTECKNINGAR



Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB 

och norska Adda Byggkjemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta 

produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom 

syntetgummibaserade tätskikt för våtrum. 

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar 

för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade 

tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlat och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i 

branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer 

skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet. 

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar 

material för läggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – 

allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten. 

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens 

behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: 

slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan 

Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. 

Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera 

rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!

ADDA CENTER SVERIGE AB

ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS

WWW.ADDACENTER.SE




