
Technický list 
Technika pro podlaháře  

 

Rohož k útlumu 
kro čejového hluku 
(Trittschalldämmmatte)  
 
 

���� snížení kro čejového hluku  
���� útlum nap ětí mezi podkladem a krytinou  
���� zvyšuje komfort ch ůze 
����   bezemisní – EC1 plus  
 

Popis výrobku 
 
Rohož na bázi granulátu z recyklované polyuretanové 
pěny odbourávající napětí mezi podkladem a 
podlahovou krytinou, tlumící kročejový hluk. Vhodná 
jako roznášecí podložka pro použití pod laminát, 
parkety, koberce a linoleum.. Vzhledem k použitému 
materiálu nedochází k průniku změkčovadel z 
podložky do krytiny.  
 
 

Použití 
 
K útlumu kročejového hluku zejména pod laminátové 
a dřevěné podlahové krytiny. Podle typu podlahové 
krytiny ji lze použít způsobem celoplošného nalepení 
nebo plovoucím položením.  
Vhodná na podlahové vytápění.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
role 30 m2  (tloušťka 2 mm)                                               11 rolí na paletě 
role 20 m2  (tloušťka 3 mm)                                               11 rolí na paletě 
role 16 m2  (tloušťka 5 mm)                                                   8 rolí na paletě 
 
 
 
 
Skladování:  
V suchu, v temperovaných prostorách prakticky po 
neomezenou dobu. 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Formát: pás šířky 1 m  

Tloušťka: 2; 3 a 5 mm 

Barva:                                      bílá 

Pevnost v tahu:                       cca 0,8 N/mm2  

Poměrné prodloužení:             cca 30% 

Teplotní odolnost:                   -30°C až +80°C  

Tepelný odpor:                        0,04 m2 k/W při 3 mm 

                                                                                                  
                                                    
                                                    

                                                                 

Zkoušeno podle 
 
Emicode: EC1 plus 
 
DIBT Zulassung Z-158.10-17 
 
Útlum kročejového hluku podle DIN EN ISO 140-8: 
- do 20 dB nalepeno pod PVC 
- do 25 dB nalepeno pod koberec 
- do 18 dB nalepeno pod  vlysy 
- do 19 dB nalepeno pod vícevrstvé parkety 
 
Třída hořlavosti podle DIN EN 13501-1 třída Efl 
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Zpracování 

 
 
Doporu čené nářadí: 
Zubová stěrka B2, B3, cutter nůž, nůžky. 
 
Podklad:  
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem (ČSN 74 4505). 
Vhodné použití: na všechny obvyklé vyzrálé 
stavební podklady, také na starší betonové a 
keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene, na 
litý asfaltový potěr, dřevotřísku, kov, sklo apod., na 
starší podklady s pevně držícími zbytky lepidel 
a stěrek, také na cementem pojené a anhydritové 
potěry. 
 

Příprava podkladu: 
Podklad by měl být připraven podle odpovídajících 
norem, nejčastěji tedy opatřen základním nátěrem 
a vhodnou vyrovnávací stěrkou. Doporučujeme 
provést přípravu podkladu s použitím výrobků 
Murexin. Rohož k útlumu kro čejového hluku  před 
pokládkou temperujte na teplotu prostředí a 
podkladu. 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 
Lepidlo na parkety PU 560  
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530  

 
 
 

 
Zpracování: 
Útlum kročejového hluku pod parketami: 
Rohož k útlumu kro čejového hluku volně rozložte na 
podklad a podle rozměrů místnosti seřízněte. Pásy 
zpětně smotejte až po střed místnosti a nalepte 
lepidly bez změkčovadel ( PU 566 nebo MS-K 530), 
použijte zubovou stěrku B2, při větších 
nerovnostech podkladu B3. Rohož do lože lepidla 
položte a vhodnou latí do lože přitlačte popř. 
zaválcujte. Dodržte potřebné odstupy od stěn, 
stejné jako u následně pokládaných parket. 
Jednotlivé pásy pokládejte natěsno, na sraz, bez 
přesahů. Po vytvrzení lepidla ( 6 až 24 hodin dle 
použitého lepidla) pokládejte parkety již obvyklým 
postupem (stěrka B3 popř. PK).  
 
Plovoucí pokládka (koberce, linoleum): 
Rohož k útlumu kro čejového hluku volně rozložte na 
podklad a podle rozměrů místnosti seřízněte. 
Podložku nefixujte. Dodržte potřebné odstupy od 
stěn, stejné, jako u následně pokládané krytiny.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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