
   

Side 52 
 

 

SKYDOOR som uklassificeret lyd- 

reducerende dør 
 

 

 

 

 

 

SKYDOOR Type 1 kan leveres som uklassificeret lydreducerende dør. 

Der monteres lyddæmpningslister rundt i hele karmen samt i underkant af dørplade. 

Vi anbefaler en vægtykkelse E295 = 145 mm færdig væg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Side 53 
 

Uklassificeret lydreducerende 
Opstalt, Plantegning og lodret snit 

Der monteres lyddæmpningslister i hele karmen 

samt i underkant dørplade 

Elementmål – se afsnit 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Side 54 
 

Uklassificeret lydreducerende dør 
Placering af topbeslag og not i bund 

Elementmål – se afsnit 10 

Udfræsning af topbeslag 

8 x 16 mm Not – For bundstykke 

3 x 8 mm Not - Borstetætningsliste 



   

Side 55 
 

Uklassificeret lydreducerende dør  
snit af top og bund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der monteres lyddæmpningslister rundt i hele 

Karmen samt i underkant dørplade 

 

 



   

Side 56 
 

Uklassificeret Lyddør – Dobbelt element 
Elementmål – se afsnit 10 
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