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Om Profag Norge AS
Profag er etablert med kontor og lager i Norge og 
Sverige. Vårt mål er å tilby inovative kvalitets  
produkter som gir kunden en komplett gulvløsning. 
Omfattende materialtesting og applikas-joner gir 
våre produkter en høy kvalitet. Vår suksess er et  
kontinuelig ønske om nytenking og konseptutvikling.

Vår satsing på kvalitet, stort kundefokus og et unikt 
konsept har gitt oss en sterk posisjon i markedet. Våre 
ansatte har lang erfaring innenfor produktområdene 

gulv, underlagsmaterialer og gulvvarme. Med  
dagens økende fokus på krav til gulvets egenskaper 
og komfort i hjemmet gjør vårt konsept produkt- 
valget ditt enkelt. 

Produktkvalitet 
Alle våre produkter er testet og godkjent iht.  
gjeldende normer. Våre underlagsmaterialer er  
produsert iht. kvalitetssikringssystemet ISO 9001  
og tilfredsstiller de tekniske kravene  
i henhold til EN 16 354.

Produktveileder
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Trykkfasthet 
Denne egenskapen skal forhindre 
at underlagsmaterialet synker sam-
men under belastning fra møbler og 
andre vekter som gulvet utsettes for. 
Desto høyere «Trykkfasthet», desto 
tyngre innredning kan gulvet bli 
utsatt for.

Utjevningsevne 
Denne egenskapen gjør at man kan 
installere et flytende gulv på et til 
dels ujevnt undergulv. Stor/høy verdi 
av «Utjevningsevne» tillater noe 
større ujevnheter i undergulvet. Det 
henvises til gulvleverandøren sine 
krav/spesifikasjoner for hvor store 
ujevnheter gulvet kan installeres på.

Romlydsdemping  
Denne egenskapen skal sørge for å 
redusere lyd reflektert fra gulv og 
undergulv til rommet du er i. Stor/
høy verdi av «Romlydsdemping» gir 
bedre akustikk i rommet.

Mellom gulvvarme og gulv  
Denne egenskapen sørger for at 
eventuell gulvvarme slipper gjen-
nom gulvet. Har denne egenskapen 
en liten/lav verdi er underlagsmate-
rialet godt egnet mellom gulvvarme 
og gulv.

Isolasjonsevne  
Denne egenskapen isolerer gulvet 
og bidrar til at gulvet ikke blir kaldt. 
Stor/høy verdi av denne egenskapen 
tilsier god isolasjonsevne.
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Trinnlydsdemping  
Denne egenskapen skal sørge for å 
redusere lyd i form av tramp og støy 
mellom etasjene. For å redusere trinn-
lyden mellom etasjene må «Trinnlyds-
dempingen» ha stor/høy verdi.

Diffusjonstetthet  
Denne egenskapen hindrer restfuk-
tighet fra betongbaserte undergulv i å 
nå baksiden av trebaserte gulv  
(laminat- og parkettgulv). Denne 
verdien må overstige 75 SD/m for å 
godkjennes som fuktsperre.

Holdbarhet over tid  
Denne egenskapen sørger for at 
underlagsmaterialet støtter opp om 
gulvet når det trafikkeres og at under-
lagsmaterialet ikke synker sammen 
over tid. Stor/høy verdi av «Holdbar-
het over tid», desto tyngre trafikk og 
innredning kan gulvet tåle.

Produkter

ProUllpapp
ProUllpapp er et konstant mellomleggsmateriale/glidesjikt for trebaserte undergulv.

Bruksområde:    
ProUllpapp brukt som underlagsmateriale under  laminat/ parkettgulv egner seg in-
stallert på tørre  trebaserte undergulv uten ujevnheter i hjemlige og  offentlige miljø 
med høy trafikk og stor belastning.

ProUllpapp tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
1,0 mm 
15,0 m 
1,0 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104020
NOBB nr:  52167901
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ProØkonomi
ProØkonomi er en celle-foam/skum av polyetylen (PE) til bruk for laminatgulv og parkett. 

Bruksområde:    
ProØkonomi egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige miljø  
med liten trafikk og belastning. Produktet har gode egenskaper for reduksjon av 
trinnlyd mellom etasjer samt en høy utjevningsevne. 

ProØkonomi tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,0 mm 
15,0 m 
1,0 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104034
NOBB nr: 55724438

ProØkonomi med fuktsperre
ProUllpapp er et konstant mellomleggsmateriale/glidesjikt for trebaserte undergulv.

Bruksområde:    
ProØkonomi med fuktsperre egner seg installert på betong- og 
sementbaserte undergulv i hjemlige miljø med liten trafikk og belastning.
Produktet har gode egenskaper for reduksjon av trinnlyd mellom  
etasjer samt en høy utjevningsevne. 

ProØkonomi med fuktsperre tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,0 mm 
15,0 m 
1,0 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104035
NOBB nr:  55724896
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ProStandard
ProStandard er et høykvalitesprodukt av XPS  (ekstrudert polystyren).

ProStandard med fuktsperre
ProStandard med fuktsperre er et produkt av XPS for laminatgulv og parkett. 

Bruksområde:    
ProStandard egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige  
og offentlige miljø med høy trafikk og stor last.
Underlagsmaterialet er uttrekkbart som et trekkspill og er svært lett å installere.

Bruksområde:    
ProStandard med fuktsperre egner seg installert på betongbaserte undergulv i hjemlige 
og offentlige miljø med normal til høy trafikk og last (møblering).  

ProStandard tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

ProStandard med fuktsperre tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,2 mm 
12,7 m 
1,18 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104049
NOBB nr: 53059542

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,2 mm 
12,7 m 
1,18 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104051
NOBB nr: 53057900

Anbefalt bruksområde
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ProSuper
ProSuper er et høykvalitets  produkt med  god romlydsdempende egenskap.

ProSuper med fuktsperre
ProSuper med integrert fuktsperre er et høykvalitets  produkt med god romlydsdempende 
egenskap

Bruksområde:    
ProSuper egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige og offentlige miljø med 
høy trafikk og belastning. 
Produktet er spesielt godt egnet for reduksjon av romlyd og bidrar til en god akustikk i 
rommet. I tillegg har ProSuper høy holdbarhet over tid og en god utjevningsevne. 

Bruksområde:    
ProSuper med fuktsperre egner seg installert på betong- og sementbaserte undergulv 
i hjemlige og offentlige miljø med høy trafikk og belastning.
Produktet er spesielt godt egnet for reduksjon av romlyd og bidrar til en god akustikk i 
rommet. I tillegg har ProSuper høy holdbarhet over tid og en god utjevningsevne.

ProSuper tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

ProSuper med fuktsperre tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,0 mm 
15,0 m 
1,0 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104060
NOBB nr: 52167946

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
2,0 mm 
15,79 m 
0,95 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104061
NOBB nr: 52167954
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ProLVT
ProLVT er et høykvalitets polyolefinfoam-produkt til bruk for Click Vinyl (LVT).

Bruksområde:    
ProLVT er et spesialprodukt for Click Vinyl (LVT) som egner seg installert i hjemlige miljø 
med høy trafikk og stor belastning. Produktet egner seg både for tre- og  
betongbaserte undergulv.  ProLVT reduserer romlyden betraktelig 
 og bidrar til en god akustikk i rommet. 

ProLVT tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
1,0 mm 
15,0 m 
1,0 m

 
15,0 m²

Produkt nr: 104063
NOBB nr: 55723386

Om Click Vinyl  (LVT)
Click Vinyl (LVT) kommer i hovedsak i tre  
varianter:  PVC, PVC med en tynn plastbærer 
og PVC med HDF-bærer. 

Click Vinyl (LVT)-produkter som har  
HDF-kjerne kan installeres på underlags- 
materialer beskrevet for laminatgulv og 
parkett. 

Tynne Click Vinyl-produkter i ren PVC eller  
med en tynn plastbærer som kjerne er  
mindre stive og krever et hardere  
underlagsmateriale (høyere trykkfasthet)  
enn underlagsmaterialer for  
laminat- og parkettgulv. 

Click Vinyl (LVT) er et levende materiale som 
utvider seg ved økt temperatur og krymper 
ved lav temperatur. 
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ProPlate, 3mm 
ProPlate 3mm er en isolasjonsplate av XPS  ( ekstrudert polystyrene ).

ProPlate 30S, 6mm 
ProPlate 30S er en isolasjonsplate av XPS  ( ekstrudert polystyrene ).

Bruksområde:    
ProPlate 3mm egner seg på installert på tre- og betongbaserte undergulv (+ 0,2 mm 
fuktsperre) i hjemlige og  offentlige miljø med høy trafikk og tung last (møblering).

Bruksområde:    
ProPlate 30S egner seg installert i hjemlige og offentlige miljø med høy trafikk og svært 
stor belastning. Egner seg for tre- eller betong baserte undergulv med fuktsperre 0,2 
mm fuktsperre som et tillegg. 

ProPlate 3mm tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

ProPlate 30S tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
3,0 mm 
1,2 m 
0,5 m

 
6,0 m²

Produkt nr: 104052
NOBB nr: 40642886

 
Dimensjoner: 
Tykkelse:    
Lengde:      
Bredde:      

 
 
6,0 mm 
1,2 m 
0,5 m

 
6,0 m²

Produkt nr: 104055
NOBB nr: 45094980
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Oppbygging og bruksområder for ProPlate

Ved bruk av ProPlate i oppbygging av gulv vil varmeeffekten i langt større 
grad bli værende i gulvet og forhindre kald trekk fra undergulvet.

ProLim er et vannbasert lim som forhindrer  
ProPlaten i å flyte opp under nedstøping. Bland ut limet med 
litt vann, og bruk liten rulle for påføring på platen.  
Forbruk ca. 0.4 Kg/m².

ProLim

På undergulv av tre 
Varmefolie et et produkt for oppvarming av tregulv. 
Gulvets oppbygging med ProPlate 30S 6mm gir  
optimal trykkfasthet og isolasjon som bidrar til å holde 
varmen i gulvet. 

ProSmart / ProFolie og ProPlate 30S tilfredsstiller gulv- 
leverandørenes krav til gulvets totale trykkfasthet og 
maks 27 ° C overflatetemperatur.

ProPlate 3mm eller 6mm under 
avrettingsmasse 
Platene er ideelle til bruk over undergulv for  
oppvarming av fliser. Gulvets oppbygging med  
ProPlate 30S 6mm gir optimal trykkfasthet og  
isolasjon, som bidrar til å holde varmen i gulvet. 

ProPlatene må hellimes til underlaget med ProLim.

På undergulv av betong 
Varmefolie et et produkt for oppvarming av tregulv. 
Gulvets oppbygging med ProPlate 30S 6mm gir  
optimal trykkfasthet og isolasjon som bidrar til å  
holde varmen i gulvet. 

ProSmart / ProFolie og ProPlate 30S tilfredsstiller gulv- 
leverandørenes krav til gulvets totale trykkfasthet og 
maks 27 ° C  grader overflatetemperatur.

Volum: 1,5 kg 
Produkt nr: 104070 
NOBB nr: 44279544

Fuktsperre (0.2mm)

Fliser
Flislim
Membran
Støpemasse 
Varmekabel
Stålnett
ProPlate
Undergulv

Parkett/Laminat

Parkett/Laminat

Fuktsperre (0.2mm)

Fuktsperre (0.2mm)

Varmefolie

Varmefolie

ProPlate 30S, 6mm

ProPlate 30S, 6mm

Undergulv i tre

Betong undergulv
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ProSmart varmesystem 

ProSmart er et 100% gjøre det selv varmesystem 
som er beregnet for å gi komfortvarme under parkett 
og laminat i tørre rom. 

ProSmart er et ideelt varmesystem for tregulv med 
total byggehøyde mindre enn 7mm. Gulvets  
oppbygging med ProPlate 6mm gir optimal trykk-
fasthet og isolasjon. ProPlaten bidrar til å beholde 
varmen i gulvet og er perfekt for dag og nattsenking. 
ProSmart varmesystem tilfredstiller gulvleverandørens 
krav til maks 27 ° C overflatetemperatur på gulvet.
 
- Tilkobling uten behov for elektriker
- Varmefolie effekt: 60w/m2
- Maks overflatetemperatur på 27 ° C.
- Bredde: 60, 100 og 120cm.
- Lengder: 3,15 - 4,15 - 5,15 - 7,15m (inkl. tilkobling)
- Varmefolien kan klippes i ønsket lengde. 
- Folie tykkelse: 0,4mm

se monterings video

100% Gjør det selv produkt. 

Enkel programmering. 

Innebygd sikkerhetsbryter. 

Fleksibel tilkobling. 

25 års garanti på varmefolie.
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Et innovativt tregulv, en genuin trefølelse som er mange ganger 
sterkere, og som utnytter fornybare råvarer optimalt.

Herdet tre
Brede plank i



Profag AS

www.profag.no 
Epost: post@profag.no
Tlf: 69 31 45 00

-     Profag gir deg den kom-
plette gulvløsning!Profag gir deg den komplette gulvløsning! 


