
Papiruld Lyd kan 
nedsætte lyden i 
din bolig med op 
til 50 procent!

ER DU GENERET AF STØJ 
FRA NABOEN? 
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ER LYD VIGTIG?
En undersøgelse fra Statens Institut for 
Folkesundhed fra 2013 viser, at hver tredje 
dansker, der bor i lejlighed, er generet af 
støj fra naboer. Lyd er en kompleks stør-
relse og kan være særdeles generende og 
årsag til træthed, hovedpine, forhøjet blod-
tryk og hjerte-kar-sygdomme, hvis den er 
uønsket.

Rapporten fra Statens Institut for Folke-
sundhed fik medarbejdere fra Papiruld 
Danmark til at gå i tænkeboks og udvikle 

et særligt isoleringsprodukt, der kan hjæl-
pe mennesker i etageboliger med at redu-
cere støjgener. Resultatet blev et helt nyt 
produkt, som vi har døbt Papiruld Lyd. 

Med Papiruld Lyd får du en ekstraordinær 
god lydisolering uden at gå på kompromis 
med varmeisoleringen. Papiruld Lyd isolerer 
nemlig ligeså godt, som andre isolerings-
produkter fra Papiruld Danmark A/S. 



 

Vil du  
vide mere?

Så tøv ikke med at kon-
takte din lokale isolatør.  

Find ham på 
bagsiden eller på:
www.papiruld.dk

Papiruld Lyd reducerer trinlyde, fx lyden i 
en etageadskillelse mellem en over- og 
underbo, med op til 50 procent, hvis eta-
geadskillelsen hidtil har været uisoleret*.

Papiruld Lyd reducerer lyde som fx musik, 
TV, radio, børneleg og høj stemmeføring, 
der transporteres rundt som såkaldte luft-
lyde, med mellem 30-40 procent*. 

Papiruld Lyd er derfor meget velegnet som 
isolering i etageejendomme, hvor mange 
familier bor under samme tag, og hvor der 
er behov for at sænke støjniveauet fra na-
boerne.

Papiruld Lyd kan bruges som isolering i ek-
sisterende etageejendomme, hvor der er 
problemer med støj og i forbindelse med 
opførelse af nye etageejendomme. 

*Resultater fra feltmåling af Papiruld Lyd foretaget af Sound InVision, marts 2015. Målingen er udført i hhv. 
en tom etageadskillelse og en tom skillevæg som er efterfyldt med Papiruld Lyd. Set som et gennemsnit af 
hele frekvensområdet fra 50-5000 Hz.

REDUCERER TRINLYD MED OP TIL 
50 PROCENT



FAKTA 
• Papiruld Lyd er særligt udviklet til lydisolering af 

etageejendomme, hvor trinlyde fra overbo eller 
støj fra naboen i lejligheden ved siden af kan 
være særligt generende.

• Papiruld Lyd består af en blanding af nye og 
gamle cellulosefibre, som medvirker til de 
unikke lyddæmpende egenskaber.

• Papiruld Lyd har samme varmeisolerende egen-
skaber, som man kender fra andre isolerings-
produkter fra Papiruld Danmark A/S.

• Papiruld Lyd installeres udelukkende af autori-
serede isolatører, der samarbejder med Papiruld 
Danmark.

Din lokale autoriserede Papiruldsisolatør:
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På www.papiruld.dk kan du finde yderligere infor-
mation om Papiruld Lyd, tekniske specifikationer, 
resultat af målinger af Papiruld Lyd foretaget af 
Sound InVision i marts 2015 samt øvrige infor-
mationer om Papiruld Lyd og andre produkter fra  
Papiruld Danmark A/S.


