
Allt fler vill träna på gym och gärna nära hemmet. Många av dagens gym 
ligger i lokaler som valts med hänsyn till grannarna eftersom gym lätt blir 
störande. Med hjälp av Stepisol kan gym ligga i bostadshus och vara öppna 
dygnet runt. Stepisol är ett material som dämpar steg- och luftljud mycket 
effektivt, så effektivt att flera ledande gymkedjor valt att använda Stepisol 
i sina anläggningar. 

Ljud som fortplantas genom en byggnads 

stomme kan vara mycket störande. 

Med Stepisol under golvet uppnås en 

effektiv dämpning av oönskade ljud och 

vibrationer. 

Enligt gällande ljudkrav i svensk standard, 

S8025267 ljudklass C, finns värden som 

inte får överstigas i eller i anslutning till 

bostadshus. Med Stepisol som underlag 

i golvet är det möjligt att klara dessa krav 

med marginal. Det finns inte längre skäl 

att acceptera störande ljud. 

Stepisol är ett patenterat isoleringsmaterial 

med mycket god åldersbeständighet och 

unika ljuddämpande egenskaper. 

Idag används Stepisol vid nyproduktion 

av bostäder, kontor, hotell-, fläkt- och 

maskinrum, samt vid ny- och ombygg

nad av vindar, lägenheter och gym! 

Stepisol finns som skivor eller list och 

kan beställas i tjocklek 5-200 mm. 

Skivorna lösläggs och skärs sedan till 

för att passa i vinklar och hörn, innan 

övergolvet monteras. I de fall man 

använder sig av en pågjutning på 

Stepisolskivorna, tejpas skarvarna 

med Stepisoltejp. Kantlist monteras 

därefter runt väggar och pelare. 
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Gymgolv 

Stepisol Silence 300 Grå 60 mm i 

kombination med 13-30 mm gummimatta 

fungerar utmärkt för att ta upp ljudet av 

tunga hantlar och stänger som tappas i 

golvet. 

Fakta om Stepisol 

Produkt 

Flexibel uretancellplast, PUR 

(Polyeterskumplast) med 

handelsnamnet Stepisol® 

Tillverkning 

Stepisol är ett material baserat på elastisk 

polyuretan som till 90% består av 

granulerad returskum plast. 

Material 

Skivor för flytande golv: 

Längd x bredd 2 000 x 1 000 mm 

Tjocklek från 5 till 200 mm 

Stomljudslist: 

Längd 2000 mm 

Bredd från 30 mm 

Tjocklek från 5 mm 

Kvaliteer 

Stepisol Silence 300 grå 

Stepisol 195 grön 

Övrigt 

Stepisol läggs direkt på underlaget, 

betong eller trä. 
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