ISOLERING AV
KALLA INNERTAK

ENERGIEFFEKTIV OCH BRANDSÄKER LÖSNING

PAROC® ENERGIKLOKT HUS™ Med konceptet
Energiklokt Hus™ vill vi på Paroc ge tips och råd om vad
man kan göra för att sänka energianvändningen vid
nybyggnation eller renovering. En energiklok lösning
innebär att högre krav än vad byggreglerna anger
uppfylls, vilket är en god investering för framtiden.
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK
Källare, parkeringsdäck och andra mindre uppvärmda utrymmen i de nedre regionerna av en byggnad har ofta stor potential för energibesparing. Uppvärmningen och isoleringen är ofta begränsade eller icke existerande, och kan ge flöden
av kall luft till byggnadens övre delar. Den mest kostnadseffektiva lösningen på
problemet är isolering av det kalla innertaket; energi sparas, kostnaderna minskas
och komforten i de övre regionerna ökar väsentligt.
Parocs erbjudande innehåller effektiva lösningar i stenull för isolering av kalla
innertak, där stenullens egenskaper för värme-, brand- och ljudisolering alla kommer väl till pass.
PAROC® LÖSNINGAR FÖR ISOLERING AV KALLA INNERTAK

• PAROC CGL 20cy Undertakslamell är en produkt med den synliga sidan
belagd och som limmas mot det befintliga underlaget i innertaket, vanligen
betong. Den skapar ett innertak som kan utföras utan bärverk eller andra
infästningar. Målning genom sprayning går snabbt och lätt.
• PAROC LINIO 80 Putslamell Fasad är en effektiv produkt för att åstadkomma
ett putsat innertak. Lamellerna läggs i bottnen på bjälklagsformen och gjuts
alltså fast i samband med gjutningen av bjälklaget. Övriga infästningar är överflödiga. Metoden lämpar sig enbart för nyproduktion.
ISOLERING AV KALLA INNERTAK MED PAROC® STENULL INNEBÄR:
1
2
3
4
5
6

Minskad uppvärmningskostnad för byggnaden
Ökad brandsäkerhet
Förbättrad ljudabsorption
Ökad komfort
Ett jämnt och likartat innertak
Enkelt montage och färdigställande
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

KRAV PÅ ISOLERING FÖR KALLA INNERTAK – OCH HUR DE MÖTS
Att isolera ett kallt innertak med PAROC Stenull är en effektiv lösning. Stenullens goda egenskaper för både
värme-, brand- och ljudisolering kommer väl till pass och bidrar t ex till en minskad uppvärmningskostnad, ökad
brandsäkerhet och en generellt ökad komfort i lokalen.

HÖG VÄRMEISOLERINGSFÖRMÅGA

Kraven på värmeisolering för kalla
innertak varierar med temperaturen
under innertaket. För kalla utrymmen
betraktas innertaket som ett golv.
Kraven är inte specificerade som ett
specifikt U-värde i BBR men ett bra
riktvärde är 0,15 W/m2K som återfinns
under kapitel 9 vid ändring av byggnad.

BRANDMOTSTÅND REI 240 		
(TESTAD VID ITB I WARSZAWA)

LJUDABSORPTIONSKOEFFICIENT
(TESTAD VID ITB I WARSZAWA)

KONSTRUKTION:
1 Armerad betong 120 mm
2 PAROC CGL 20cy 60 mm
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UTMÄRKTA BRANDMOTSTÅNDSEGENSKAPER

Krav på brandisolering beror på byggnadens höjd, den aktuella brandbelastningen, användning av byggnaden
och andra förhållanden. Kraven på ett
golv varierar från REI 60 till REI 240
i större offentliga byggnader.
PAROC Stenull innebär en värmeisolering med effektivt brandmotstånd, även i konstruktioner med höga
krav. Jämfört med andra produkter
av mineralull har PAROC Stenull en
exceptionellt hög smälttemperatur,
på över 1000 °C, vilket innebär att
brandspridning begränsas eller stoppas
helt. Både PAROC CGL 20cy och
PAROC LINIO 80 är klassade i
Euroclass A1.
Enligt en utförd brandtest så står
också den tunnare 60 mm PAROC
CGL 20cy emot brand i 240 minuter i
en konstruktion med 120 mm betong.
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PAROC CGL 20cy 60 mm αW
= 0,95
PAROC CGL 20cy 200 mm αW
= 1,00

Ljudabsorptionskoefficient, αS

EFFEKTIV LJUDISOLERING

Genom det porösa materialet kombinerat med hög densitet innebär PAROC
Stenull en utmärkt isolering mot externt ljud genom tak och väggar, men
också genom innerväggar, bjälklag,
golv och akustikreglerade innertak.
ÖKAD LJUDABSORPTION

Tack vare stenullens kapacitet för
ljudabsorption blir det knappast någon
ljudreflexion alls från ett innertak
med PAROC CGL 20cy eller PAROC
LINIO 80 monterat. Enligt tester är
ljudabsorptionen 100 % vid relevanta
frekvenser.

Påverkan på vissa byggnadsmaterial i en ”vanlig” brand. En ”vanlig” brand simulerar
temperaturutvecklingen för en brand i ett normalt rumsutrymme.
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Ljudabsorption klass A
Bättre absorption ger kortare efterklangstid
i rummet!

Stenull smälter inte ens vid brand. En konstruktion kan därför stå emot brand mycket
längre, vilket kan förbättra räddningschansen
och begränsa skador avsevärt.

ISOLERING AV KALLA INNERTAK

PAROC® STENULL™ – NATURLIGT HÅLLBAR ISOLERING
Hållbara, brandsäkra och energieffektiva lösningar måste byggas med hållbara, brandsäkra och energieffektiva produkter. Stenull är naturens egen uppfinning och har nyttjats för industriell användning i mer än
80 år. PAROC Stenull består till 95–99 % av sten som smälts och sedan spinns till fiber. Denna process
resulterar i hållbar stenull som är både värme-, brand- och ljudisolerande.
Naturligt hållbar

PAROC Stenull tillverkas av
natursten, en råvara som
erbjuder många fördelar.
Stenull är naturligt hållbart
HÅLLBAR
och en praktiskt taget
outsinlig naturresurs. Tack
vare sin uppbyggnad är slutprodukten
en naturligt hållbar och mycket slitstark
fiberprodukt genom hela livscykeln och
inte heller skadlig för naturen under eller
efter användning.

Behåller sin form och är ett
livslångt isoleringsmaterial

PAROC Stenull förändras inte, oavsett
kraftiga förändringar i temperatur eller
fuktighet. Detta betyder att konstruktioner
och installationer behåller samma
goda egenskaper gällande värme- och
brandisolering under hela byggnadens
livslängd.

Energieffektiv

Till följd av de snabba
klimatförändringarna är
det viktigare än någonsin
att skapa energieffektiva
ENERGIEFFEKTIV
byggnader. Isolering är den
enskilt viktigaste faktorn för att konstruera en energieffektiv byggnad och kan stå
för så mycket som 75 % av byggnadens
totala potential att minska energianvändningen. Även befintliga byggnader bör
energirenoveras för att energianvändningen i bebyggelsen skall kunna reduceras.

Utmärkt brandmotstånd

PAROC Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över
1000 °C utan att smälta. Detta innebär

att stenullen fungerar som
isolering mot värme även
vid de höga temperaturer
som förekommer vid
brand. Stenullen utgör
BRANDSÄKER
därför ett mycket gott
passivt brandskydd.
PAROC Stenull är klassificerad i
Euroklass A1, obrännbart material, vilket
är den högsta klassen för byggmaterials
brandegenskaper.
Isolering kan öka brandbelastningen
hos en byggnad markant, och valet av
isoleringsmaterial har därför stor inverkan
på byggnadens samlade brandsäkerhet.
Den säkraste lösningen i alla typer av
konstruktioner är att använda obrännbar
isolering i klass A1 eller A2-s1, d0.
PAROC Stenull ger endast ifrån sig
obetydlig mängd rök och gaser vid brand.

Varken absorberar eller lagrar fukt

En byggnad som isolerats med stenull
håller sig torr, vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften och en lång
livslängd på byggnaden
PAROC Stenull ger
det mest mångsidiga
fuktskyddet på marknaden.
Den absorberar inte fukt
från den omgivande luften
utan förblir torr även i fuktig
FUKTSÄKER
miljö.
Eftersom stenull är ett diffusionsöppet
material (μ = 1) medger den transport av
vattenånga genom den. Stenullen håller
konstruktionerna torra och förhindrar
fuktrisker.
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Kan återanvändas

Även om PAROC Stenull
framställs av natursten, en
råvara som är naturlig och
en praktiskt taget outsinlig
ÅTERANVÄNDBAR
naturresurs, måste vi
använda vår planets resurser optimalt. Vi gör det på flera olika sätt,
både i vår egen tillverkningsprocess och
när vi tillhandahåller tjänster som stöder
återvinning av våra produkter. Stenull
innehåller inte tillsatser eller kemikalier
som förhindrar eller försvårar återvinning.
PAROC Stenull kan återvinnas gång på
gång för att framställa ny stenull.

PAROC Stenull och inomhuskvalitet
PAROC Stenull är ett
extremt rent material och
både den finska stiftelsen
för bygginformation (RTS)
och organisationen för
SÄKER
inomhusluft klassificerar
PAROC Stenull i den bästa
M1-klassen i emissionsklassificeringarna
eftersom den inte förorenar inomhusluft.
PAROC Stenull är ett kemiskt robust material med starkt motstånd mot organiska
oljor och lösningar.

Effektiv ljudisolering

PAROC Stenull är utmärkt
för ljuddämpning och
ljudabsorption tack
vare sin höga densitet,
LJUDREDUCERANDE
optimala fiberstruktur
och luftgenomsläpplighet. Tack vare
sina ljudisolerande egenskaper används
den med fördel i såväl vägg- och
takkonstruktioner som ventilationskanaler
och rör.

ISOLERING AV KALLA INNERTAK

PAROC® CGL 20cy – LIMMAT OCH MÅLAT INNERTAK
När ett isolerat innertak har estetiska
såväl som tekniska krav så är PAROC
CGL 20cy (den synliga sidan förbehandlad) ett riktigt val. Installation
och slutförande är snabbt och enkelt
eftersom produkten limmas direkt
mot betong med hjälp av PAROC
XPG 001 Byggklister. Förbehandlingen av den synliga ytan är silikatbaserad, vilken förkortar tiden för
slutförande och ger en ljusare yta.

1

2

3

1

Bärande betongkonstruktion

2

PAROC CGL 20cy limmad mot betongen med PAROC XPG 001
Byggklister

3

Ytan på produkten målas på plats enligt instruktion från
färgleverantören

DIMENSIONERING
Isolertjocklek och U-värde för konstruktionen när den bärande delen består av ett hålbjälklag i betong.
Hålbjälklag i betong

mm

265

265

265

265

PAROC CGL 20cy

mm

100

150

200

250

U-värde

W/m K

0,306

0,216

0,167

0,137

2

Isoleringstjocklek och U-värde för konstruktionen när den bärande delen består av ett homogent betongdäck.
Homogent betongdäck

mm

200

200

200

200

PAROC CGL 20cy

mm

100

150

200

250

U-värde

W/m K

0,330

0,228

0,174

0,141

2

– Hålbjälklag i betong 265 mm, värmemotstånd 0,36 m2 K/W
– Homogent betongdäck 200 mm, värmemotstånd 0,12 m2 K/W
– Värmeisolering PAROC CGL 20cy, deklarerat lambdavärde 0,037 W/mK
– Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0,21 m2 K/W
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

INSTALLATION AV PAROC® CGL 20cy

PAROC CGL 20cy monteras med ett cementbaserat lim.
PAROC XPG 001 Byggklister är speciellt framtaget för
ändamålet. Det kan användas in och utvändigt på alla mineraliska och nästan alla organiska underlag. Ytan som lamellerna limmas mot skall vara väl rengjord och bärkraftig.

1. Förbered byggklistret. Mät upp vatten och tillför torrbruket. Blandingsförhållande 5,75 liter vatten per 25 kg säck. Blanda väl och låt
vila ca 5 minuter. Blanda igen före användning.

2. Applicera byggklistret heltäckande på baksidan av lamellen. Materialåtgång ca 4-5 kg/m2 beroende på underlag. Detta är beräknat på
oblandat klister.

3. Använd en tandspårad spackel vid påläggningen, storlek 15 mm.

4. Montera lamellerna mot undersidan av betongen. För att få bästa
vidhäftning skall detta göras inom 10 minuter efter påläggning. Använd ett redskap som undviker märken från fingrar i den färdiga ytan

PAROC CGL 20cy är en lamell som limmas direkt mot
betong. Det här tar bort mycket av det traditionella arbetet
och skapar en yta som enkelt kan färdigställas utan behov
av bärverk eller mekaniska infästningar. Den fasade kanten
på lamellen gör alla mindre ojämnheter osynliga och det
färdiga innertaket mer estetiskt tilltalande.

5. Innertaket färdigt för målning.
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

PAROC® LINIO 80 – FÖR ETT PUTSAT INNERTAK
Med PAROC LINIO 80 undviks
extra tid och pengar spenderade på en
separat isolering för utrymmen under
det nedre bjälklaget. Detta för att produkten placeras direkt i formen innan
gjutning av betongen. När betongen
härdar ”limmas” samtidigt stenullen
till betongen utan att något extra
lim behövs. Inte heller annan typ av
mekanisk infästning behövs. Lamellen
hålls kvar enbart med detta naturliga
limförband. Kompressionsstyrkan hos
lamellen, tillsammans med betongen,
ger sammantaget en utmärkt lastupptagande förmåga.

1

2

3

1

Armerad bärande betong ovan innertaket

2

PAROC LINIO 80 motgjuten direkt i formen

3

Yta alternativ 1					
Beroende på den höga spjälkningshållfastheten hos produkten
kan ytan utgöras av ett tunt putsat skikt enligt instruktion från
leverantören av putssystem
Yta alternativ 2						
Den motgjutna lamellen tillåter också ytan att målas enligt instruktion från färgleverantören

DIMENSIONERING
Isolertjocklek och U-värde för konstruktionen när den bärande delen består av ett hålbjälklag i betong.
Hålbjälklag i betong

mm

265

265

265

PAROC LINIO 80

mm

200

250

300

U-värde

W/m2K

0,180

0,147

0,124

Isoleringstjocklek och U-värde för konstruktionen när den bärande delen består av ett homogent betongdäck.
Homogent betongdäck

mm

200

200

200

PAROC LINIO 80

mm

200

250

300

U-värde

W/m2K

0,187

0,152

0,128

– Hålbjälklag i betong 265 mm, värmemotstånd 0,36 m2 K/W
– Homogent betongdäck 200 mm, värmemotstånd 0,12 m2 K/W
– Värmeisolering PAROC LINIO 80, deklarerat lambdavärde 0,040 W/mK
– Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0,21 m2 K/W
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

Isoleringen placeras i formen.

IMONTERING AV PAROC® LINIO 80 MED MOTGJUTNING

PAROC LINIO 80 placeras på en ny eller väl rengjord form
av plywood eller liknande. Skarvarna mellan lamellerna
förskjuts på längden och läggs tätt mot varandra. Ovanpå
placeras nätarmeringen som lyfts upp från isoleringen med
hjälp av distanser. När formen tas bort har innertaket en yta
motsvarande vad som brukar putsas. Ytan kan slutbehandlas med en tunnputs eller beläggas med primer och målas.
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

INSTRUKTION FÖR MÅLNING AV PAROC® CGL 20cy OCH PAROC® LINIO 80
Innertaket skall målas med produkter avsedda för underlaget och enligt färgtillverkarens anvisningar. Det är rekommenderat att använda en porös färg som behåller ytans höga
ljudabsorptionsegenskaper. Aktörer som tillverkar system
för putsade fasader har de riktiga produkterna för målning.
PAROC LINIO 80 kräver en förbehandling med primer
innan slutmålning kan ske.
Exempel på färg: StoSil Color (OF).

1. Målningsutrustning.

2. Fyll på färg i färgsprutan.

3. Applicera färgen genom sprayning ...

4. ... till ytan som ett tunt skikt ...

5. ... över hela ytan.

6. Färdigmålad yta.
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ISOLERING AV KALLA INNERTAK

PRODUKTINFORMATION
PAROC® CGL 20cy

PAROC® LINIO ™ 80

UNDERTAKSLAMELL

PUTSLAMELL FASAD

PRODUKTBESKRIVNING
Hård brandsäker lamell av stenull med
högt värmemotstånd, god resistens mot
alkali. Lamellens kanter är fasade och den
synliga ytan belagd med en silikatbaserad
grundning för förenklad installation.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten limmas mot betong i kalla eller
mindre uppvärmda källarutrymmen, såsom
parkeringsdäck och liknande. Ger både
värmeisolering, förstärkt brandskydd och
ljudabsorption i rummet.

Tjocklek
mm

Paket
m2

Pall
m2

Tjocklek
mm

Paket
m2

Pall
m2

Putslamell Fasad
0,72

25,92

31,68

250

0,72

19,44

23,76

300

0,48

17,28

1,44

47,52

150

0,96
0,72

Format
mm

200

100

200

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Värmeisolering av putsade fasader. Idealisk
för fasader med ojämn form, exempelvis
vid runda hörn eller böjda ytor i fasaden.
Produkten limmas mot underlaget men
montaget kan ibland behöva förstärkas
med mekanisk infästning vid utsatta lägen,
som byggnadens hörn. Produkten kan
även användas för motgjutning i bjälklag
vid nyproduktion. Undersidan målas eller
putsas.

PAROC® LINIO 80 Putslamell Fasad

PAROC® CGL 20cy Undertakslamell
1200 x 200

Undertakslamell

FORMAT OCH INNEHÅLL

FORMAT OCH INNEHÅLL
Format
mm

PRODUKTBESKRIVNING
Hård brandsäker lamell av stenull med
högt värmemotstånd och god resistens
mot alkali.

Andra tjocklekar kan levereras på begäran

1200 x 200

Andra tjocklekar kan levereras på begäran

DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET

DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET

λD = 0,037 W/mK

λD = 0,040 W/mK

TRYCKHÅLLFASTHET

TRYCKHÅLLFASTHET

20 kPa

50 kPa

SPJÄLKHÅLLFASTHET

SPJÄLKHÅLLFASTHET

20 kPa

80 kPa

VIKT

VIKT

ca 60 kg/m3

ca 80 kg/m3

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

200 °C

200 °C

BRANDKLASSIFICERING

BRANDKLASSIFICERING

Euroklass A1

Euroklass A1

CE-CERTIFIKAT

CE-CERTIFIKAT

VTT. Deklarerade egenskaper framgår av
nedan beteckning. Den återfinns också på
etiketten.

VTT. Deklarerade egenskaper framgår av
nedan beteckning. Den återfinns också på
etiketten.

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-		

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-

TR20-WS-WL(P)-MU1

TR80-WS-WL(P)-MU1

FÖRPACKNING

FÖRPACKNING

Plastemballage
– Paket på pall
– Paket

Plastemballage
– Paket på pall
– Paket
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HÅLLBAR

ENERGIEFFEKTIV

BRANDSÄKER

FUKTSÄKER

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar
av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar samt undertak och andra
akustikprodukter. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av
innovation, produktion och teknisk know-how.
Vårt erbjudande inom Byggisolering täcker ett brett utbud av
produkter och lösningar för alla typer av byggnader och används
främst för värme-, brand- och ljudisolering av tak, vinsbjälklag,
källartak, väggar, bjälklag och grunder.
Inom Akustikområdet erbjuder vi ljudabsorbenter och bärverk för
undertak samt väggabsorbenter för alla typer av miljöer.
Vårt erbjudande inom Teknisk isolering inkluderar värme-, brandoch ljudisolering för VVS-system, processindustri, marin och
offshore-industrin samt en stor mängd kundspecifika lösningar.
För mer information, gå in på www.paroc.se

ÅTERANVÄNDBAR

SÄKER

LJUDREDUCERANDE

Informationen i den här broschyren beskriver de presenterade produkternas beskaffenhet
och tekniska egenskaper när broschyren publiceras och fram till att den ersätts av nästa
tryckta eller digitala version. Den senaste versionen av denna broschyr finns alltid att
hämta på Parocs webbsida. I informationsmaterialet presenteras användningsområden där
funktionerna och egenskaperna hos våra produkter har godkänts. Informationen är dock inte
någon kommersiell garanti. Vi tar inte ansvar för användning av komponenter från tredje part
som används i applikationen eller vid installationen av våra produkter. Vi kan inte garantera
hållbarheten för våra produkter om de används på ett område som inte presenteras i vårt
informationsmaterial. Eftersom våra produkter ständigt vidareutvecklas förbehåller vi oss
rätten att när som helst göra ändringar i informationsmaterialet.
PAROC är ett registrerat varumärke.
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