
Monteringsanvisning

Versjon 2016

Lydisolerende
etasjeskiller  

REI 60 (B 60)

1. I-bjelke 200 mm monteres med senter-
avstand 600 mm på bærende vegg-
konstruksjon.

2. På oversiden av bjelkelaget legges
22 x 95 mm spaltegulv med c/c 110 mm.

3. På spaltegulvet legges 20 mm GLAVA® 

Trinnlydplate. Langs vegger og ved dører
må det benyttes kantavstivning.

4. Oppå trinnlydplatene monteres først ett lag
12 mm sponplater eller 13 mm gulvgipsplater. 

5. Deretter legges det ett lag med 22 mm gulv-
sponplater. Platene monteres med limte
skjøter.

6. På sponplater legges GLAVA® Parkettunderlag og
15 mm parkett.

7. I bjelkene festes GLAVA® Lydreduksjonsbøyle
med 2 stk. min. 30 mm skruer og senter-
avstand 1200 mm forskjøvet 600 mm på hver
annen bjelke.

8. Mellom bjelkene monteres min. 150 mm
GLAVA® PROFF 34 I-bjelkeplate. Småkapp skal 
ikke benyttes. Deretter strekkes ståltråd på tvers 
av bjelkelaget med senteravstand 400 mm
festet i skruer på undersiden av bjelkene.

9. I lydreduksjonsbøylene skrus 30 x 48 mm
lekter med senteravstand 600 mm, 2 stk. min. 30 
mm skruer i hvert festepunkt.

10. Mot trelektene spikres himling av 2 x 15 mm 
gipsplater med bredde 1200 mm. Gipsplatene 
monteres med min. 35 mm lange forskutte skjøter. 
Platene festes med gipsplateskruer eller spiker. 
Alle skjøter og skruehoder på yttre gipsplatelag 
sparkles.

11. Produktspesifikasjon og monteringsanvisning skal 
foreligge på den aktuelle byggeplass.
Dato for monteringen påføres denne 
monteringsanvisningen på byggeplass.

Dato utført:

Firma: Sign.:
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15 mm parkett 


Glava Parkettunderlag

22 mm gulvsponplate 

12 mm sponplate eller 
13 mm gulvgipsplate

15 mm eller 25 mm Glava Trinnlydplate

22x95 mm spaltegulv c/c 110 mm

Glava lydreduksjonsbøyle B

2x15 mm Branngipsplate

30x48 mm lekt

I-bjelke 200 c/c 600 mm

22 x 95 mm spaltegulv c/c 110 mm

30 x 48 mm lekt

2 x 15 mm Branngipsplate

GLAVA® Lydreduksjonsbøyle 

GLAVA® Parkettunderlag
20 mm GLAVA® Trinnlydplate

150 mm GLAVA® PROFF 34 I-bjelkeplate




