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Jumpax® Classic är ett unikt ljudreducerande, 
utjämnande, torrt och snabblagt undergolvssystem för 
montage av de flesta typer av golv såsom vinyl, klickgolv, 
linoleum, kork och gummi. Ej klinkers. Det kan användas 
över nästan alla typer av golvkonstruktioner och 
fungerar bra i kombination med golvvärme.

Jumpax® Classic är inte mer än 10 mm tjock och 
kräver endast enkla verktyg och färdigheter samt 
ger en mycket professionell och slät finish. De två 
självhäftande skivorna läggs snabbt och enkelt som 
flytande undergolv, och jämnar omedelbart ut typiska 
ojämnheter.

Jumpax Classic jämnar ut ojämnheter upp till 3 mm och 
förväntad stegljudsförbättring är över 21 dB.

Jumpax® Golvsystem

Den optimala lösningen för problemgolv

Utgåva juni 2020

Fördelar 
• Snabbt. Avjämnat undergolv färdigt för golvläggning 

på 1 dag

• Torrt. Inga avjämningsmassor behövs

• Kostnadseffektiv lösing för problemgolv

• Stegljudsförbättring ΔLw  ≥ 21 dB 

QR-kod för montering
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Jumpax®-systemet består av två skivor självhäftande 
MDF-board som limmas ihop. 

• En undre skiva av 3 mm MDF-board och 3 mm 
polystyren.

• En övre skiva av 4 mm MDF-board.

Båda skivorna är förlimmade med en tunn plastfilm som 
skydd. 

Överskivan limmas mot underskivan och ger en extremt 
jämn och fogfri överyta.

De två självhäftande skivorna läggs snabbt och enkelt 
som ett flytande undergolv, vilket omedelbart jämnar 
ut typiska ojämnheter och gör att avjämningsmassa, 
primer, trälamellskivor och spik inte behöver användas. 
Jumpax® kan monteras direkt på gamla golvbeläggningar 
och jämnar automatiskt ut mindre sprickor, cementhud 
eller andra ojämnheter. Systemet sparar inte bara en 
hel del tid och pengar, utan undanröjer även risken för 
att rör och kablar i golvet skadas. Hela systemet kan 
enkelt avlägsnas, utan att skada den ursprungliga 
golvbeläggningen.

Beskrivning och montering

Avjämning och nytt golv på 1 dag, inget behov av spackling.

För monteringsanvisning se instruktionsvideon på Youtube

Jumpax® är den torra metoden för avjämning och kan 
användas på nästan vilket golv som helst. Den är speciellt 
lämplig på golv för renovering då den jämnar ut ojämnheter 
på upp till 3 mm. 

Jumpax® är bara 10 mm tjock och är snabb och enkel att 
lägga. Inga specialverktyg behövs. 

Jumpax® ger en extremt jämn yta för direkt montage av 
övergolv.

Jumpax® installeras flytande vilket ger en god 
stegljudsisolering. Förväntad stegljudsisolering är över 21 dB.

Avjämning och nytt golv på 1 dag,  

inget behov av spackling
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Teknisk data

Teknisk data Värde Kommentar

Tjocklek (mm) 10 +/- 0,2 

Längd och bredd (mm) 600 x 1200 +/- 1,5 

Vikt (kg/m2) 5,65

Material MDF-board, polystyren, aluminiumfilm

Stegljudsförbättring EN-ISO 10140 / 717-2

Med 2 mm linoleum ΔLw = 23 dB

Med 2 mm LVT ΔLw = 21 dB

Brandklassificering. EN-13501 – 1:2007

Med 2 mm linoleum CFLs1

Med 2 mm PVC BFLs1

Utan övergolv DFLs1

Värmemotstånd, λ (m2 K/W) 0,13

Leverans
Levereras i paket 4 base boards + 4 top boards (2,88 m2)

Pallstorlek (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 1130

48 paket/ 138,24 m2

Pallvikt (kg) 830 kg
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