
Bygg med naturlagarna

Fasader med bullerdämpning av Träullit



En hållbar lösning för
minskat buller vid bostäder



Akustikplattor sänker omgivningsbuller utomhus
Hälsoriskerna med trafikbuller har varit kända länge. Därför finns EU-direktiv som reglerar 
det maximalt tillåtna omgivningsbullret vid nybyggnation av bostäder. Träullit har lång och 
dokumenterad erfarenhet av bullerskydd längs vägar och spårvägar. Nu tar vi konceptet vidare 
med akustikplattor avsedda för montage utomhus, direkt på husfasader. Metoden gör det möjligt 
att uppföra bostäder nära trafikerade vägar och spårvägar, utan att direktiv och gränsvärden 
överskrids. Med valfri färg och design skapar du en funktionell och tilltalande boendemiljö.



En naturlig ljudabsorbent
Träullit tillverkas av träull, cement och vatten, vilket ger akustikplattorna en karaktäristisk ytstruktur 
med ljuddämpande egenskaper. Plattorna fungerar som ljudabsorbenter på den bullerutsatta 
sidan och monteras direkt på husfasaden, alternativt på distans. Träullitplattor är frost- och 
väderbeständiga och det höga pH-värdet gör materialet motståndskraftigt mot mögel och röta. 
Ytan är dessutom målningsbar utan att ljudegenskaperna försämras, och plattorna kan därför 
levereras med färg, motiv och mönster helt efter dina önskemål.



Mönstra på för en sund ljudmiljö

Design utan begränsningar
Lövskog, tegelmönster, klassisk tapet eller homogen färg? Känn ingen begränsning. Akustikplattorna 
målas alternativt printas i en professionell, industriell storformatsproduktion. Färgerna är ljus- 
och fuktbeständiga och anpassade för exponering i utomhusmiljö. Mångfalden gör det möjligt 
att skapa unikt formgiven bullerabsorption på husfasader längs trafikerade vägar och spårvägar. 
Med designade akustikplattor kan du välja att sticka ut, eller smälta in. Det är din vision som styr.

Grundutföranden

Trävit Normal Cementgrå Normal Vitmålad NormalTrävit Diskret Cementgrå Diskret Vitmålad Diskret



Hårda ytor kan ge 
oacceptabla ljudnivåer 
för de boende. Träullit 
längs väggar eller tak 
sänker nivån effektivt.

Smält in eller stick 
ut i boendemiljön. 
Visionen styr. 
Färger och design 
skräddarsys efter 
dina önskemål och 
specifikationer.

Träullit har lång 
och dokumenterad 
livslängd, och har 
använts för byggnation 
utomhus sedan 
1950-talet.



Akustikplattorna är 
lätta att byta ut vid 
mekaniska skador 
eller skadegörelse. 
Byt endast det 
skadade partiet, 
resten är intakt.

Träullit minskar 
ljudvågornas reflek-
tioner och utbredning 
i luften. På så sätt 
dämpas bullernivån 
med 3-5 dB(A) vid 
fasaden.

Materialet i akustik-
plattorna är frost- och 
väderbeständigt, och 
motståndskraftigt mot 
mögel och röta. 

Akustikplattorna kan 
även monteras på 
befintliga bostadshus 
som är utsatta för 
kraftigt buller. Hela 
fasader kan täckas 
på kort tid.

För ett hållbart samhälle
På Träullits fabriksområde i Österbymo står en äldre fastighet, en av de första som byggdes 
av materialet Träulllit. I starkt solljus, hårt regn och bister kyla har fastigheten stått där, i mer 
än 60 år. Ännu vet ingen hur länge den står emot naturens prövningar, och vi lär få vänta på svaret 
i många år till. Träullit är ett funktionellt, beständigt och miljövänligt material, avsett för industriellt 
byggande i ett hållbart samhälle. Produkterna har sedan 40-talet använts för att skapa miljöer där 
människor lever, bor och arbetar. Miljöer där människor trivs.



Träullit AB
Fabriksgatan 2, Box 20 
570 60 Ydre 
Tel 0381-601 14 

www.traullit.se
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