
alpha fugtspærre plano

2 x 50 m

• Anvendes som fugtspærre til 
beskyttelse mod fugt

• Nem udrulning uden folder
• Rullebredde på 2 m giver færre 

samlinger

DB-nr. 1888278

alpha gulvpap

1 x 30 m

• Anvendes til afdækning og  
beskyttelse af gulve

• Højt tekstilindhold 
• Slidstærk og kraftig kvalitet på 

500 g/m2

DB-nr. 1874547

alpha thermoplader 4 mm

790 x 590 mm

• Velegnet til parket-, kork- og 
laminatgulve

• Kan også bruges under gulv-
tæpper

• God varmeisolering

DB-nr. 1877172

alpha prima ergo (2 mm)

1 x 15 m

• Anbefales til rum med høj trafik
• Sikrer den bedste trinlydsdæmp-

ning og støjreduktion
• Lav rullevægt
• Med/uden folie

DB-nr. 1892363/1892367

produktsortiment

alpha vinyl (1,5 mm)

1 x 15 m

• Specielt udviklet gulvunderlag til 
vinylgulve

• Anbefales til rum med høj trafik
• Ekstrem høj trykstyrke
• Med indbygget fugtspærre

DB-nr. 1873753

alpha foam 30 (2 mm)

1 x 25 m

• Velegnet til parket-, kork- og 
laminatgulve

• Sikrer fornuftigt trinlydsdæmp-
ning og støjreduktion

• Udligner små ujævnheder
• Med/uden folie

DB-nr. 1852732/ 1706944

alpha alu tape

80 mm x 66 m

• Sikrer tæt og stabil samling af 
gulvunderlag

• Høj klæbestyrke 
• Forhindrer opstigende fugt 
• Forbedrer isoleringsevnen

DB-nr. 1889007

alpha prima (2,6 mm)

• Velegnet til de fleste typer gulve
• Anbefales til rum med høj trafik
• Sikrer den bedste trinlydsdæmp-

ning og støjreduktion
• Med/uden folie

1 x 6 m

DB-nr. 1852734/ 1852735

 9 Bredt sortiment med gulvunderlag til alle typer opgaver 

 9 Projektsupport og kompetent rådgivning i hele Danmark  

 9 Fokus på bæredygtige og genanvendelige gulvunderlag 

 9 Komplet system med tilbehør udviklet med fokus på det  

danske marked

 9 10 års produktgaranti  

ALPHA GULVUNDERLAGSSYSTEM
alpha Gulvunderlagssystem består af en række forskellige og nøje udviklede gulvunderlag, 
som alle kan være med til at sikre og forbedre den akustiske komfort og derved medvirke til 
et bedre indeklima. 

Det brede sortiment sikrer, at der er et gulvunderlag til alle typer af opgaver lige fra renovering til nybyg – og uanset  
underlaget og gulvtypen. Systemet understøttes af kompetent rådgivning fra vores konsulenter, der sikrer projektsupport 
og rådgivning i hele Danmark. Hovedparten af alpha gulvunderlagsprodukter består af 100% genanvendelige materialer. 
Produkterne kan dermed hjælpe dig til at bygge mere bæredygtigt.  
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Professionelt  
sortiment med 

10 års 
produktgaranti

alpha strøstrimmel

2 mm x 50 mm x 20 m

• Anvendes som trinlydsdæmp-
ning ved gulve på strøkonstruk-
tion 

• Stærk foam kvalitet
• Nem og hurtig montage

DB-nr. 1742658

gulvunderlagssystem
gulvunderlagssystem

Testet af SBI 
til klasse 2

sammen med 
alpha radonsystem 



• Per Sohn (Sjælland/Fyn): Tlf. 3073 9313 E-mail: ps@betapack.dk

• Peter Buch Nielsen (Jylland): Tlf. 2128 0368 E-mail: pbn@betapack.dk

• Intern: Jens Høiberg Tlf. 4976 6918 E-mail: jh@betapack.dk

ER DU I TVIVL - SÅ KONTAKT OS I BETAPACK

produktsortiment
gulvunderlagssystem

VALG AF GULVUNDERLAG
Når du vælger gulvunderlag til din opgave, er der en række forskellige forhold og anbefalinger afhængigt af 
underlaget, gulvtypen og selve gulvunderlaget, som du skal tage stilling til. 
Vi har lavet følgende anvendelsesguide, der kan hjælpe til det mest optimale valg:

VARENAVN ANBEFALINGER AKUSTISK 
KOMFORT

GULVVARME BETON
GULV-
SPÅN- 

PLADER
VINYL LAMINAT PARKET

alpha prima
2,6 mm

Sikrer den bedste trinlydsdæmpning 
og støjreduktion.

Kan lægges på alle overflader.
Velegnet til de fleste typer gulve.

Med/uden folie.
Testet og godkendt sammen med 

alpha radonsystem til klasse 2 af SBI

     

alpha prima ergo
2 mm

Anbefales til rum med høj trafik.
Sikrer den bedste trinlydsdæmpning 

og støjreduktion.
Lav rullevægt sikrer bedre 

arbejdsmiljø samt nem og hurtig 
installation.

Med/uden folie.

     

alpha foam 30
2 mm

Godt underlag til rum med 
lidt trafik.

Med/uden folie.
    

alpha vinyl
med fugtspærre

1,5 mm

Specielt udviklet gulvunderlag til 
vinylgulve.

God til rum med meget trafik. 
Bedste lyddæmpende egenskaber. 

      

alpha 
thermoplader

4 mm

God varmeisolering      

alpha  
strøstrimmel

Anvendes som trinlydsdæmpning 
ved gulve på strøkonstruktion. 



gulvunderlagssystem
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Testet af SBI 
til klasse 2

sammen med 
alpha radonsystem 


