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OWI Gulve ApS anvender 
Sundolitt Trinlydsdæmpning
på Skejby Sygehus



www.sundolitt.dk
For tips og vejledning om brugen se:

Tel.: 70 11 10 20
Mail: danmark@sundolitt.com

Henning Ove Sørensen, Seniorrådgiver ved OWI Gulve ApS er godt tilfreds med at 
handle med Sundolitt. Han udtaler: ”Der er en god service, de leverer til tiden og 
løsningerne er gode.

Sundolitt Trinlydsdæmpning økonomisk attraktiv
OWI Gulve ApS har valgt Sundolitt Trinlydsdæmpning til det nye psykiatriske hospital 
på Skejby Sygehus i Aarhus fordi det er en økonomisk attraktiv løsning. Løsningen er 
anvendt på rigtig mange andre af OWI Gulve’s projekter, og Henning Ove Sørensen 
udtaler: ”Vi har et fint samarbejde med Sundolitt og er godt tilfredse med deres 
leverancer.”

Ideelt til store flader
Sundolitt Trinlydsdæmpning består af mekanisk blødgjorte Sundolitt plader. Pladernes 
normalt meget hårde struktur er ændret og trykstyrken reduceret. Derved opnås en større 
affjedring og trinlydsdæmpende egenskaber, ligesom etageadskillelsens luftlydsisolation 
forbedres.

Med Sundolitt Trinlydsdæmpning som underlag for et flydegulv, får man et ægte 
svømmende gulv med stor trinlydsdæmpning. Konstruktionen kan anvendes steder med 
behov for robuste løsninger, og man undgår utilsigtede sammenstøbninger, som normalt 
er et lydteknisk problem.

Løsningen anvendes sammen med en tung svømmende plade af anhydrit, flydemørtel 
eller armeret beton (ca.70 kg/m 2), og gulvbelægningen på den færdige konstruktion kan 
senere ændres uden, man risikerer trinlydsproblemer. 
Den aktuelle trinlydsdæmpning afhænger af pladens tykkelse og af pladens kvalitet. 
Trinlydsdæmpning ΔLw er normalt 26-30 DB.

Sundolitt A/S - a business built on air
Sundolitt A/S har i 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af 
Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og 
Spanien. I Danmark har Sundolitt A/S 4 fabrikker, som producerer isoleringsmateriale 
til byggebranchen og emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt den tekniske 
industri. Vores fokus er at skabe funktionelle og innovative løsninger, der opfylder 
kundernes behov. Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølge.
Vores værdisæt er ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed, som 
gennemsyrer vores virksomhed.
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Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter.
For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af ansvarlige rådgivere.


