
Semullit Akustik

För en behaglig ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat

Semullit Akustik är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och 

inredningsmaterial med goda egenskaper som utmärkt ljudabsorption, 

värmeisolering, värmelagring, fuktbalansering, ett högt brandskydd, solid 

mekanisk styrka och fuktbeständighet. 

semullit.no



Bygg med naturlagarna.

Semullit förädlar svensk skog från en levande 
landsbygd till förnybar träull.

Vi tillverkar ett bygg- och inredningsmaterial som 
får människor att trivas och må bra.

Med egenskaper såsom ljudabsorption, 
värmelagring, brandskydd och balansering av fukt 
i rumsluften, bidrar vi till en behaglig, sund och 
hållbar miljö idag och i framtiden.

Hållbart, funktionellt, ekologiskt. 
Sedan 1946.

Hållbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.



Semullit är helt fritt från giftiga eller syntetiska ämnen. 
Det består av träull från miljöcertifierad svensk gran, rent  
vatten och cement - inget annat.

Semullits cementbundna träullsprodukter tillverkas av beståndsdelar från 

naturen. Träull från svensk gran, ett fantastiskt material sprunget ur vår natur, 

som sammanfogas med cement och rent vatten. Resultatet är ett homogent, 

naturligt och mångfunktionellt bygg- och inredningsmaterial med många goda 

egenskaper. 

 

Kombinationen av träull och cement skapar en luftig, värmeisolerande och  

ljudabsorberande struktur såväl som styrka, fuktbeständighet och brandskydd. 

Träullen ger materialet dess öppna materialstruktur och förmågan att balansera 

rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften absorbera och avge 

fukt. Materialets bindemedel, cement, ger en utomordentlig mekanisk styrka 

och ett mycket högt brandskydd. Semullit har både en god isolerförmåga och 

kapacitet att lagra värme. Det gör att materialet värmer när det är kallt, och 

svalkar när det är varmt. Resultatet är ett jämnare inomhusklimat och en bättre 

värmeekonomi. Det höga pH-värdet ger motståndskraft mot mögel och röta, och 

materialsammansättningen och den grova ytstrukturen gör att Semullit är ett 

utmärkt underlag för mineraliska putser. 

Semullit är Sveriges första miljömärkta byggmaterial. Det avger inga emissioner, är 

återvinningsbart och miljövänligt. Hållbart, funktionellt och ekologiskt, helt enkelt.
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Ljudabsorberande

Värmelagrande

Isolerande

Fuktreglerande

Brandskyddande

Putsbärande

Resistent mot mögel och röta

Återvinningsbart

Fritt från giftiga och syntetiska ämnen

Miljöcertifierat och miljödeklarerat

Hållbart, funktionellt och ekologiskt
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Semullit 
Akustik

För en utmärkt ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat  
 

Ett inner- eller undertak med Semullit Akustik skapar en 

behaglig atmosfär i alla utrymmen. Våra naturliga takskivor 

bidrar med en varm och ombonad känsla samtidigt 

som materialets många goda byggtekniska egenskaper 

tillför flera goda effekter till rummet. Kombinationen av 

träull och cement skapar en luftig, värmeisolerande och 

ljudabsorberande struktur såväl som ett högt brandskydd, 

mekanisk styrka och fuktbeständighet. Den öppna 

materialstrukturen ger materialet förmågan att balansera 

rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften 

absorbera och avge fukt. Semullit Akustik har både en god 

isolerförmåga och kapacitet att lagra värme. Det gör att det 

värmer när det är kallt och svalkar när det är varmt, med ett 

jämnare inomhusklimat och en bättre värmeekonomi som 

följd.
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Semullit Akustik

Ljudabsorption 

 

Semullit Akustik har en öppen och homogen ytstruktur som 

är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. 

Som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande 

effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB — en 

minskning med endast 3 dB upplevs som en halvering av 

ljudet.

Semullit Akustik erbjuder en naturlig ljudabsorption av 

utmärkt klass. Det är ett utmärkt val för platser och miljöer 

där människor möts för att se och höra utan att störas: i 

skolor, förskolor, trapphus, korridorer, foajéer, bibliotek, 

muséer, matsalar, sporthallar, simhallar, ridhus och 

kontorslokaler såväl som utomhus i form av bullerskydd, 

skärmtak eller portiker.  

Mätningarna är utförda vid ett flertal tillfällen av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, samt Ingemansson Technology AB. De angivna 
absorptionsklasserna är praktiskt tillämpbara enligt Ingemansson Technology AB. Separata rapporter och ytterligare mätningar kan lämnas på begäran.  
Se även www.semullit.no. 

Absorptionskoefficient
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Typ 2: Semullit Akustik med tilläggsisolering i form av mineralull.  
Synligt alt. dolt bärverk och konstruktionshöjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

65 mm konstruktionshöjd.
25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

75 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

200 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

100 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Normal. 

200 mm konstruktionshöjd.
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Absorptionskoefficient
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Typ 4: Semullit Akustik. 
Dikt an montage.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

25 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret + 

Dunisil.  

25 mm konstruktionshöjd.

Absorptionskoefficient
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Typ 3: Semullit Akustik. 
 Synligt alt. dolt bärverk och konstruktionshöjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

65 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

75 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

200 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

100 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Normal. 

200 mm konstruktionshöjd.

Absorptionskoefficient
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Typ 1: Semullit Akustik med Dunisilbelagd baksida.  
Synligt alt. dolt bärverk och konstruktionshöjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

65 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

75 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

100 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

200 mm konstruktionshöjd.
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Typ 2: Semullit Akustik med tilläggsisolering i form av mineralull.  
Synligt alt. dolt bärverk och konstruktionshöjd 65-200 mm.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret.  

65 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

75 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

200 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Diskret. 

100 mm konstruktionshöjd.

25 mm tjocklek. Typ: Normal. 

200 mm konstruktionshöjd.

Semullit Akustik erbjuder en utmärkt och naturlig 
ljudabsorption som vid olika konstruktioner och 
materialtillval presterar oerhört väl genom ett brett 
frekvensspann av olika ljudnivåer.
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Semullit Akustik 
Innertak och undertak
Vad är skillnaden på ett innertak och ett undertak egentligen? När det gäller 

Semullit Akustik är materialet detsamma, skillnaden är hur träullsskivorna 

monteras. Ett innertak monteras direkt mot takkonstruktionen medan ett 

undertak är nedsänkt och monterat hängande i något form av bärverk. 

För en behaglig ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat
Semullit Akustik har en öppen och homogen ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Som akustikprodukt har 

materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB — en minskning med endast 3 dB upplevs som en halvering 

av ljudet. Semullit Akustik erbjuder en naturlig ljudabsorption av hög klass. Det är ett utmärkt val för platser och miljöer där människor möts 

för att se och höra utan att störas: i skolor, förskolor, trapphus, korridorer, foajéer, bibliotek, muséer, matsalar, sporthallar, simhallar, ridhus och 

kontorslokaler såväl som utomhus i form av bullerskydd, skärmtak eller portiker.  

 

Semullit Akustik är fuktbeständig och hjälper till att balansera och reglera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. 

Denna naturliga fuktbuffring både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. 

Eftersom produkten har ett högt pH-värde är den samtidigt mycket motståndskraftig mot både mögel och röta. Detta innebär att Semullit 

Akustik lämpar sig särskilt väl för miljöer som präglas av höga fukt- eller aktivitetsnivåer, exempelvis sport- och simhallar.

Funktionella och högpresterande takskivor 
Vid behov av att exempelvis dölja kabeldragning och ventilationsrör i taket kan Semullitskivorna monteras på ett innovativt bärverk av  

bärskenor och tvärprofiler med patenterade hårdmetall-clips. Det ger en snabb och smidig installation av ett rätvinkligt upphängningssystem 

som är speciellt anpassat för olika skivformat. Systemet kan även förses med plåtluckor eller fällbara sektioner för att underlätta och möjliggöra 

kabeldragning, inspektion och underhåll. Semullit Akustik passar därför lika bra som innertak som när det finns behov av ett nedsänkt undertak. 

Semullit Akustik finns även som demonterbart undertak och kan lämpligen också användas som väggbeklädnad.

Ytstrukturer och ytbehandling
Semullit Akustik finns med tre olika ytstrukturer: Elegant, med 1 mm ullbredd, Diskret, med 1,5 mm ullbredd och Normal, med 2,5 mm ulbredd. 

Vi rekommenderar den finare ullbredden för rum med låg takhöjd, exempelvis i kontorsmiljöer, medan Normal lämpar sig utmärkt för större 

utrymmen med en högre takhöjd som evenemangslokaler eller sporthallar. Semullit Akustik finns i två genomgående naturfärger, trävit och 

cementgrå, men kan fabriksmålas i valfri färg med hänvisning till NCS-beteckning. 

Hållbart och miljövänligt byggande 
Semullit Akustik är ett ekologiskt och förnybart material med mycket låga emissionsvärden. Det består av närproducerad svensk gran, rent 

vatten och cement — inget annat. Således ges möjligheten att både bygga och inreda ekologiskt och därmed tillhandahålla sunda miljöer 

för både människor och djur. Semullit Akustik är miljödeklarerat enligt EPD och är bedömd med mycket goda betyg i SundaHus Miljödata 

och Byggvarubedömningen. Produkten erhöll vidare mycket goda omdömen av ECOProduct, ett produktvärderingscertifikat baserat på en 

tredjepartsverifierad miljödeklaration med erkända, internationella standarder och referenser som grund för bedömningen. 

 

Uppgifter från miljöutredningar av Semullits sortiment och fabrik, såväl som miljö- och kvalitetspolicys gällande tillverkning av Semullit, kan 

beställas på vår hemsida, www.Semullit.no.

Semullit Akustik är ett utmärkt högfunktionellt innertak för husbyggnationer. Dess byggtekniska fördelar i kombination 
med den naturliga estetiken skapar en behaglig, varm och ombonad miljö.

Materialets utomordentliga ljudabsorption gör Semullit Akustik till ett utmärkt naturligt alternativ för öppna lokalmiljöer 
med höga ljudnivåer och mycket aktivtet.
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Crane Padel Arena, 
Tranås.  
Byggår: 2021. 
 
Crane Padel Arena i 
Tranås valde ett innertak 
med Semullit Akustik 
som monterats direkt i 
TRP-plåten. Det dämpar 
ljudnivåerna, balanserar 
fukten i rumsluften och 
skapar en bättre miljö för 
alla som vistas i lokalen.



 
Villa Torslanda, södra 
Bohuslän.  
Byggår: 2020. 
 
För dess goda egenskaper, 
ljudabsorption 
och varma känsla 
valdes vår vitmålade 
Semullit Akustik 
som genomgående 
innertak i hela denna 
häpnadsväckande villa 
vid den västkustska 
havslinjen. 



 
A3 Arena, Umeå.  
Byggår: 1963. 
 
När A3 Arena under 2013 
genomförde en större 
ombyggnation valdes 
Semullit Akustik som 
innertak för dess många 
olika högpresterande 
egenskaper.
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Sortiment och specifikationer Sortiment och specifikationer

Semullit Akustik

Semullit Akustik Dimension och kant Leveransvikt 
ca kg/m2

Typ

Konditionerad innertaksskiva 

med utmärkt ljudabsorption 

och goda byggtekniska 

egenskaper 

 

Tjocklekar 25, 35 och 50 mm 

 

Valbar i tre olika ullbredder: 

Normal (2,5 mm), 

Diskret (1,5 mm), 

samt Elegant (1 mm)

Tjocklek: 

Bredd: 

Längd: 

Kant:

25 mm 

600 mm 

600 / 1200 / 2400 mm 

A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E

13 

 

14 

 

14,5

Normal 

 

Diskret 

 

Elegant

Tjocklek: 

Bredd: 

Längd: 

Kant:

35 mm 

600 mm 

600 / 1200 / 2400 mm 

A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E,  

D

16 

 

17 

 

17,5

Normal 

 

Diskret 

 

Elegant

Tjocklek: 

Bredd: 

Längd: 

Kant:

50 mm 

600 mm 

600 / 1200 / 2400 mm 

A(RK), B(FK), IL-A*

20 Normal

A B IL-A IL-E

Kantutföranden

A

B

IL-A

IL-E 

D

 
 
* 

=

=

=

= 

=

 

 

=

Raka kanter (RK)

Fasade kanter (FK)

Raka kanter modulformat för profil T-24 och T-35

10 mm, fasad kant för profil T-24, 

endast längd 600 och 1200 mm

Fasade kanter samt en utfräst profil för ett sömlöst 

och dolt montage i bärverk T-24 med Semullits unika 

D-system

Ej i längd 2400 mm 

Nyhet!

Semullit Akustik är nu tillgänglig 

med Kant D — fasade kanter 

samt en utfräst profil för ett 

sömlöst och dolt montage i  

nedpendlade T-24-bärverk.

D

Format 25 mm 35 mm 50 mm
st m2 st m2 st m2

600 x 600 80 28,8 60 21,6 40 14,4

600 x 1200 40 28,8 30 21,6 20 14,4

600 x 2400 40 57,6 30 43,2 20 28,8

Förpackningar

Semullit Akustik Korridorpanel

Semullit Akustik Korridorpanel Dimension, mm Leveransvikt 
ca  kg/m2

Antal/pall 
st

Typ

Demonterbart undertaks- 

element av 25 mm-skiva med 

2 st stålprofiler på ovansidan 

för fribärande montage 

upplagd på kortändarna. 

Kantutföranden: 

A = Raka långkanter 

B = Fasade långkanter

Bredd: 

Längd:

600 

1200/2400

15  ca  25 Normal

Bredd: 

Längd:

600 

1200/2400

16 ca 25 Diskret

Bredd:          600                                                                  17                                          ca 25                                               Elegant 

Längd:          1200/2400

Semullit Akustik med två bärprofiler förankrade på baksidan. 

Fribärande utan synliga profiler. Lättmonterad samt enkel att 

demontera.

Semullit Akustik Korridorpanel



Hållbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.

Vill du veta mer?

Vi levererar ett mångsidigt material för industriell 
byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och 
lokaler. Semullit är ett hållbart, funktionellt och 
ekologiskt bygg- och inredningsmaterial med 
egenskaper som får människor att trivas och må 
bra.

Vill du veta mer om våra produkter, om materialets 
värmetröghet, ljudabsorption, fuktbalansering, 
brandskydd, rötbeständighet, hållfasthet eller 
förnybarhet? 

Ring, mejla eller kom förbi.  
Tack!

Bygg Smartere AS 

Sørumveien 12 

3425 Reistad, Norge

Tel: +47 95 77 45 02 

www.semullit.no 

post@byggsmartere.no

Kontakta oss: 
 



www.semullit.no


