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Lyddæmpende leje R5 Nr. 72.03.25 
 
 
Udligningsplade til lyddæmpning mellem bygningsdele. 
 
 
Anvendelse: 
Til elementbyggeri og industri 
• Lyddæmpning mellem bygningsdele 
• Trappekonsoller 
• Adskillelse af vægge og gulve 
• Gulvkonsoller 
 
Funktion: 
• Adskillelse af tilstødende bygningsdele 
• Lastcentrering under bygningsdelen 
• Udligning af ujævnheder og parallelitetsfejl 
 
Opbygning: 
• Elastomér: Polyuretanbundet gummigranulat 
• Shore A-hårdhed: 50 ° ± 5 
• Farve: Sort 
• Trækstyrke: Ca. 1,4 N/mm² 
• Trækudvidelse: Ca. 100 % 
• Materialeklasse (DIN 4102): B2 
• Rumvægt: 820 g/dm³ 
 
Kriterier: 
• Hvilende belastning 
• Maksimal last: 5 N/mm² 
• Tykkelse: 5 og 10 mm 
• Temperaturområde: Mellem -40 °C og +50 °C 
 
Særlige egenskaber: 
• Enkel indbygning 
• Trinlydsreduktion på 29 dB ved en belastning på 0,5 N/mm² svarende til ”Gutachten” Nr. 10898/C/B/99 fra 
 Institut für Bauphysik, Mülheim/Ruhr 
• Anbefalingen for forhøjet støjværn jf. DIN 4109, overholdes af R5 op til en belastning på 0,9 N/mm² 
• Tilskæring til ønsket størrelse 
• Ved dimensionering skal der tages højde for dæmpningsmaterialets optimale fladetryk for at opnå størst 
 mulig trinlydsreduktion 
 
Anbefalinger: 
• Såfremt statikken kræver deformations- og/eller glidelejer fra lejeklasse 1 efter DS/EN 1337-3, skal der bruges 

Elastomérlejer type B eller C ved dynamiske belastninger 
• Ved statiske belastninger skal der bruges GLT Bærelejer, type 1 eller type CR 
 
Trinlydsreduktion: 

Belastning [N/mm²] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Reduktion [dB] 28,5 29,3 29,5 28,4 27,2 26,1 24,9 23,8 
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