KLIMATSKIVA™ ZERO
Enkelt och kostnadseffektivt för nära-noll

PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

ENERGIEFFEKTIVISERING ÄR NÖDVÄNDIGT
FÖR ATT KLARA KLIMATMÅLEN
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller utsläpp av
växthusgaser. Hus och byggnader är större miljöbovar än bilar och flygplan tillsammans. Byggreglerna skärps löpande
för att vi ska nå nära-noll och det finns mycket jobb att göra. Kom med du också och låt oss hjälpas åt!
NNE SENAST 2020
EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder ska vara nära-nollenergihus senast år 2020 och energianvändningen i bebyggelsen ska reduceras
med 50% till 2050.
Men det räcker inte med att nya hus
byggs som nära-noll-energihus, även
redan byggda hus måste energirenoveras. 75–80% av de hus som vi kommer
att bo i år 2050 är redan byggda och
många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och
klimatsmart fastighetsbestånd måste
även befintliga hus energirenoveras till
nära-noll.
FÖRDELAR MED ENERGIRENOVERING
En energirenovering av din fastighet har
många fördelar. Förutom att den ökar
värdet på fastigheten minskar den också
energianvändningen och sänker driftskostnaderna. Inomhuskomforten ökar
och utsläppen av CO2 minskar.

Om man ändå planerar att renovera
bör man passa på att energieffektivisera
för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade.
Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda
bostäder och arbetsmiljöer både när det
gäller nyproduktion och renovering.
PAROC Stenull är en naturligt hållbar,
brandsäker och energieffektiv isolering.
Det gör den till ett bra val.
VAD INNEBÄR NÄRA-NOLL?
En nära-noll-renovering är en genomgripande renovering, där praktiskt taget
alla delar av klimatskalet renoveras.
Ingen enskild renoveringsåtgärd är
tillräcklig. En betydande del av energibehovet ska täckas av förnybar energi
som produceras i eller nära huset.
ENERGIKLASSNING
Ett bra sätt att jämföra byggnaders
energianvändning, är att titta på
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energiklassningen. Energiklass A står
för en låg energianvändning och G för
en hög. En byggnad som har en
energianvändning som motsvarar det
krav som ställs på ett nybyggt hus
idag får klass C. Paroc rekommenderar
att man siktar på energiklass A för att
nå rätt nivå vid energirenovering till
NNE.
För mer information se PAROC.SE.

PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

LAGKRAV FÖR NÄRA-NOLL
Isolering är den mest effektiva åtgärden för att energieffektivisera, minska utsläppen av växthusgaser och bidra till
att nå klimatmålen. Oavsett om vi pratar nybyggnation eller renovering är klimatskalet det som avgör hur mycket
energi som kommer att gå åt. Med rätt isolering av varje del i konstruktionen kan du minimera energianvändningen
och spara både kronor och miljö samtidigt som byggnaden står redo för framtidens krav.

Den 1 juli 2017 införde Boverket nära-nollenergiregler i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning. De ändrade reglerna innebär ingen
skärpning av energikraven, utan samma energikrav
uttrycks på ett nytt sätt.
Våren 2018 kom Boverket med en remiss till ändring av Boverkets byggregler. De nya reglerna innebär en skärpning av energikraven och föreslås träda
i kraft den 1 januari 2020.

KLARA KRAVEN!
Nya regler i BBR

HUVUDSAKLIGA FÖRÄNDRINGAR I BBR 2017
• Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
• Primärenergital ersätter specifik energianvändning
• Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla,
biobränsle, olja och gas
• Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
• Kategorin elvärmda byggnader försvinner
• Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att
omfatta såväl sol som vind, vatten och mark

Läs mer på BOVERKET.SE

Välj
energikälla

MINIMERA VÄRMEBEHOVET
MED GOD ISOLERING FÖRST

Visa och reglera

Utnyttja solenergin

Kyotopyramiden visar i fem steg hur vi minskar energianvändningen – och därmed energikostnaderna – på det mest
effektiva sättet vid renovering av byggnader. På PAROC.SE finns
en enkel checklista för det första steget i pyramiden – att
minimera värmebehovet.
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Minimera elbehovet

Minimera värmebehovet

PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

PAROC® KLIMATSKIVA™ ZERO™ – SJÄLVBÄRANDE SYSTEM
FÖR NÄRA-NOLL-ENERGIBYGGNADER
PAROC Klimatskiva ZERO är en kostnadseffektiv lösning för att uppnå en bärkraftig och energieffektiv
klimatskärm. Lösningen bygger på en ny och innovativ infästningsmetod med horisontella fasadskruvar, som tar
vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den
lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion utan köldbryggor.
ALLMÄNT

Ytterväggar är den del av klimatskärmen som skyddar mot väder och
vind, ljud och brand. En utvändig
heltäckande isolering ger byggnaden
ett fuktsäkert isolerskikt och minimalt
med köldbryggor. PAROC WAS 35,
Klimatskiva ZERO kan monteras på
utsidan av bärande stommar av massivt trä, KL-trä, betong, lättbetong,
tegel samt träregelstommar. Befintliga
träregelstommar, som t ex utfackningsväggar, kan i vissa fall behöva
ett heltäckande skikt av plywood med
minst 15 mm tjocklek.
FUKTSKYDD

Materialet i Klimatskiva ZERO utgörs
av ett oorganiskt material med en
deklarerad kritisk fuktighet om 95 %
för långvarig exponering. Materialet
kan periodvis utsättas för vatten utan
att nedbrytning uppkommer. Om
isoleringen blivit blöt skall skivorna
torkas inomhus innan de monteras i
konstruktionen. Montera aldrig in våt
isolering. Om isoleringen blir våt efter
montaget bör den inte byggas in innan
den torkat. Klimatskiva ZERO är
kapillärbrytande och värmeisolerande
vilket innebär att bakomliggande
konstruktioner blir varma och skyd-

dade mot både vatten och hög relativ
fuktighet. Konstruktionen uppfyller
fuktsäkerhetskraven i BBR i ett
fortvarighetstillstånd vilket både kan
motiveras via beräkningar och via
erfarenhet av tidigare konstruktionslösningar med utvändig isolering.
Tillfällen då fuktsäkerheten
kontrolleras eller att konstruktionslösningen bör modifieras och
förbättras:
• Fuktskador i befintlig konstruktion
som tilläggsisoleras. Speciellt om denna kompletteras med ”täta” avstyvande
plywoodskivor eller motsvarande.
• Undermålig lufttäthet i befintlig
konstruktion som tilläggsisoleras.
• Undermålig fuktsäkerhet avseende
ångtätheten i befintlig konstruktion
som tilläggsisoleras om nya tätskikt
skall appliceras speciellt i fuktiga innemiljöer och kalla klimat.

ring mot värme även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand.
Stenullen utgör därför ett mycket
gott passivt brandskydd. Klimatskiva
ZERO är klassificerad i Euroklass
A1, obrännbart material, vilket är
den högsta klassen för byggmaterials
brandegenskaper i konstruktioner och
installationer som isolerats. Klimatskiva ZERO bromsar eller förhindrar
därför brandspridning inuti väggen
och längs fasaden
YTTERVÄGGAR I BYGGNADSKLASS BR1

För ytterväggar i byggnadsklass Br1
krävs det att ingående material skall ha
minst brandklass A2-s1,d0 alternativt
klara en provning enligt SP FIRE
105. Vår lösning som bedöms klara
SP FIRE 105 består av PAROC WAS
35 Klimatskiva ZERO, PAROC XRB
001 Brandläkt WFX i brandklass
B-s1,d0 och en fasadbeklädnad bestående av Cembrit True som är en 8 mm
fibercementskiva med brandklass A2s1,d0. Montering av fasadbeklädnaden
görs enligt tillverkarens anvisning.

BRANDSKYDD

Stenull är ett effektivt brandisolerande
material som tål temperaturer över
1000 °C utan att smälta. Detta innebär att stenullen fungerar som isole4

För byggnader i byggnadsklass Br2
och Br3 bör spikläkt och fasadbeklädnad uppfylla kraven för klass D-s2,d2.
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VENTILERAD LUFTSPALT

De flesta väggar har en luftspalt placerad bakom fasadskiktet. Syftet med
denna spalt är att leda bort fukt. Luftflödet, som normalt är uppåtriktat,
leds in genom öppningar i underkant
av väggen. Luften, som värms upp på
sin väg upp, tar åt sig fukt som sedan
leds ut genom öppningar i fasadens
ovankant.
Klimatskiva ZERO är en styv isolerskiva med låg luftgenomsläpplighet,
ℓ (35 x 10-6 m3/m Pa s) och högt
luftflödesmotstånd, Rs enligt tabell till
höger. Begränsade tryckskillnader och
luftrörelser kan förväntas i luftspalten
bakom fasadbeklädnaden och risken
för att luftrörelser påverkar dess isolerfunktion är obetydlig om luftspalten
begränsas. I ytterväggar isolerade med

PAROC WAS 35

Klimatskiva ZERO rekommenderar
vi en öppningsarea för luftspalten upp
till 300 cm2/m. Vid högre byggnader
med vindhastigheter som överstiger 20
m/s bör öppningsarean för luftspalten
begränsas till 100 cm2/m.
Isoleringstykkelse WAS 35,
Klimaplade ZERO
Isolertjocklek
WAS 35,
(mm)
Klimatskiva
ZERO

Luftstrømningsmodstand
Luftflödesmotstånd
Rs (kPa m s/m2)
Rs

(mm)		

(kPa m s/m2)

150

4,3

200

5,8

250

7,2

Lösningarna är väl beprövade och
stöds av tester och vetenskaplig forskning som utförts i Sverige, Finland och
Litauen av externa forskningsinstitut.

FÖRDELAR MED
PAROC KLIMATSKIVA ZERO

• Enkel att montera
• Minimerar köldbryggor
• Självbärande system
• Kostnadseffektiv
• Naturligt hållbar och miljövänlig
• Skyddar mot brand, fukt och kyla

KLIMATSKIVA ZERO ™
BRANDEGENSKAPER
Produkten framställs av sten och kan därför
användas som värmeisolering i krävande
miljöer. I konstruktioner som isolerats med
stenull bromsas eller förhindras spridning av
en brand effektivt.

FORMAT OCH INNEHÅLL
Format
mm

PRODUKTBESKRIVNING
Hård, brandsäker stenullsskiva med mycket
goda egenskaper för värmeisolering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadbeklädnad av
träpanel eller andra fasadmaterial. Skivan
monteras med hjälp av vertikala läkt och
Fasadskruv mot befintlig vägg med förskjutna
skarvar. Beroende på önskad isolertjocklek
kan skivan monteras i ett eller två skikt. Den
stora isolertjockleken gör montagearbetet
både snabbt och enkelt. En heltäckande
isolering på utsidan om en inre stomme i trä
skapar goda förutsättningar för en fuktsäker
konstruktion.

Innehåll
m2/pall

150

23,04

200

17,28

250

11,52

KLIMATSKIVA ZERO
1200 x 600

INVERKAN AV FUKT
Produkten har mycket hög ånggenomsläpplighet, vilket innebär att fukt inte kondenseras
inuti isoleringsmaterial utan transporteras
mot den kalla sidan. Därigenom säkerställs
en snabb avdunstning i alla korrekt utförda
konstruktioner. En byggnad som isolerats med
stenull håller sig torr, vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften och en lång
livslängd på byggnaden. Tester som utförts
av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
bekräftar att mögelpåväxt på oförsmutsad
stenull inte uppkommer vid 95 % RH.

Tjocklek
mm

DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET
λD = 0,033 W/m K

VIKT
ca 70 kg/m2

BRANDKLASS
Euroklass A1

CE-CERTIFIKAT
VTT. Deklarerade egenskaper framgår av
nedan beteckning. Den återfinns också på
etiketten.
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

FÖRPACKNING
Plastemballage
– Lösa skivor på pall
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FÖR UNDERLAG AV TRÄ

1

Bärande stomme: Regelvägg,
massivträ eller KL-trä

2

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

3

PAROC XFM 004 Isolerhållare för trä

4

PAROC XRB 001 Brandläkt WFX

5

PAROC XFS 002, Twin UD
Fasadskruv för trä

6

Fasadbeklädnad

DIMENSIONERING

BERÄKNINGSEXEMPEL

För småhus räcker det normalt med tre horisontella fasadskruvar och en vinklad fasadskruv per våningsplan och
vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på vikten
av den tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning i höjd, mer än praktiskt, eftersom ett ökat antal
vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.

Följande indata har använts i nedan beräkningsexempel:
Avstånd mellan Horisontell Fasadskruv L1 = 0,9 meter
(max 1,7 meter).
Avstånd mellan Vinklad Fasadskruv L2 = 2,7 meter (max
2,7 meter). Vinkel 30 grader.

Beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utförs
med vårt Dimensioneringsverktyg för Klimatskiva ZERO
som finns tillgängligt på WWW.PAROC.SE

Minsta dimension på vertikala spikläkt är 28 x 70 mm i
min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min
densitet 300 kg/m3.

Infästning i träregel eller beﬁntlig vägg
PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO
Isolertjocklek, mm
150
200
250

PAROC XFS 002
Skruvlängd (L1), mm
230
300
330

PAROC XFS 002
Skruvlängd vinklad (L2), mm
270
330
400

Vindlast, kN/m2
2,64
2,64
2,64

Dimensionerande värden
Vertikal last, kN/m2
0,51
0,51
0,51

TILLBEHÖR

PAROC XFM 004 Isolerhållare i
propylen för trä används för mekanisk
infästning av Klimatskiva ZERO.
Åtgång minimum 1 st/skiva.

PAROC XFT 005 Bits används vid
montering av Isolerhållare XFS 004
och 005.
PAROC XRB 001 Brandläkt WFX
är en hyvlad granläkt med vattentät
impregnering i Euroklass B-s1,d0. Format: 28 x 70 mm, längd: 3,3 meter.
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PAROC XFS 002 Twin-UD
Fasadskruv för trä är en distansskruv,
utvecklad för att överföra vind- och
vertikallast till den bärande stommen.
ETA-godkänd. T40 Torx medföljer i
förpackningen.

PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

Läs alltid våra monteringsanvisningar på

FÖR UNDERLAG AV BETONG

W W W.PAROC.SE.

1

Bärande stomme: Betong

2

PAROC WAS 35 Klimatzero ZERO

3

PAROC XFM 005 Isolerhållare för betong

4

PAROC XRB 001 Brandläkt WFX

5

PAROC XFS 004, Multi Monti Fasadskruv
för betong

6

Fasadbeklädnad

DIMENSIONERING

BERÄKNINGSEXEMPEL

För småhus räcker det normalt med tre horisontella fasadskruvar och två vinklade fasadskruvar per våningsplan och
vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på vikten
av den tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning i höjd, mer än praktiskt, eftersom ett ökat antal
vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.

Följande indata har använts i nedan beräkningsexempel:
Avstånd mellan Horisontell Fasadskruv L1 = 0,9 meter
(max 1,7 meter).
Avstånd mellan Vinklad Fasadskruv L2 = 1,35 meter (max
2,7 meter). Vinkel 20 grader.

Provdragning med 10 st utdragsförsök skall utföras om
underlaget inte känt. Beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för
Klimatskiva ZERO som finns tillgängligt på WWW.PAROC.SE

Minsta dimension på vertikala spikläkt är 28 x 70 mm i
min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min
densitet 300 kg/m3.

Infästning i betong
PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO
Isolertjocklek, mm
150
200
250

PAROC XFS 004
Skruvlängd (L1), mm
250
300
350

PAROC XFS 004
Skruvlängd vinklad (L2), mm
250
300
350

Vindlast, kN/m2
2,22
2,22
2,22

Dimensionerande värden
Vertikal last, kN/m2
0,54
0,54
0,54

Vad betyder värdena? 1,0 kN/m2 = 102 kg/m2. 0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

TILLBEHÖR

PAROC XFM 005 Isolerhållare i
propylen för betong används för mekanisk infästning av Klimatskiva ZERO.
Åtgång minimum 1 st/skiva.
PAROC XFD 002 Betongborr med
skär/stopp, som används för förborrning i underlaget innan montering av
XFM 005 Isolerhållare för betong.
PAROC XFD 003 Borrförlängare
med 300 mm långt SDS-fäste, avsedd
för användning med XFD 002 Betongborr.

PAROC XFT 005 Bits används vid
montering av Isolerhållare XFS 004
och 005.
PAROC XFD 001 Betongborr med
SDS-fäste, används för förborrning
i underlaget innan montering av
PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv för betong. Längd: 300, 350 och
450 mm, diameter: 6,3 mm.
PAROC XRB 001 Brandläkt WFX
är en hyvlad granläkt med vattentät
impregnering i Euroklass B-s1,d0. Format: 28 x 70 mm, längd: 3,3 meter.
7

PAROC XFS 004 Multi Monti
Fasadskruv för betong är en distansskruv, utvecklad för att överföra
vind- och vertikallast till den bärande
stommen. ETA-godkänd. T40 Torx
medföljer i förpackningen.
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FÖR UNDERLAG AV LÄTTBETONG ELLER TEGEL

1

Bärande stomme: Lättbetong eller tegel

2

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

3

PAROC XFM 005 Isolerhållare för betong

4

PAROC XRB 001 Brandläkt WFX

5

PAROC XFS 004, Multi Monti Fasadskruv
för betong

6

Fasadbeklädnad

Läs alltid våra monteringsanvisningar på
W W W.PAROC.SE.

diametern 6,3 mm användas för förborrning till ett borrdjup > 40 mm.
• PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong
skruvas rakt in i underlaget, sättdjup > 35 mm.
• Utför provdragning och notera resultaten löpande i ett
protokoll.
• Protokoll samt ritning som visar placeringen av provdragningarna arkiveras på byggplats.

DIMENSIONERING

Att använda utdragsvärden uppmätta i laboratorium ger
för osäkra resultat för att kunna användas vid en dimensionering av lättbetong- och tegelväggar, speciellt i samband
med tilläggsisolering. Prestandan på underlaget kan variera.
Dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och
därför måste underlaget testas genom provdragning för att
fastställa om det är underlaget eller läkten som är dimensionerande.
För att erhålla en säker infästning av fasadsystemet följs
nedan beskrivning.

När provdragningen är genomförd kan beräkning av
skruvlängd och dimensionerande laster utföras med vårt
dimensioneringsverktyg som finns tillgängligt på paroc.se.
Här ska även resultaten från provdragningsprotokollen
föras in. Programmet tar hänsyn till resultaten från
provdragningen vid uträkning av dimensionerande vindoch vertikallast. För småhus räcker det normalt med tre
horisontella fasadskruvar och två vinklade fasadskruvar per
våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror
dock på resultaten från provdragningen och vikten av den
tänkta fasadbeklädnaden. Det finns inte någon begränsning
i höjd, mer än praktiskt, eftersom ett ökat antal vinklade
fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.

• Utdragsproven ska utföras av kompentent och, för detta
moment, utbildad personal. Kontakta Paroc för hjälp med
utbildning.
• Provdragningsutrustningen som används skall vara kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar
utrustning från Hydrajaws Limited, modell 2000 med
teleskopbrygga som passar aktuell skruvlängd. Följ noga
tillhörande anvisning.
• Notera på en ritning var provdragning skall genomföras
på alla väggar som skall isoleras med Klimatskiva ZERO.
• Vid provning skall PAROC XFD 001 Betongborr med

TILLBEHÖR

PAROC XFM 005 Isolerhållare i
propylen för betong används för mekanisk infästning av Klimatskiva ZERO.
Åtgång minimum 1 st/skiva.
PAROC XFD 002 Betongborr med
skär/stopp, som används för förborrning i underlaget innan montering av
XFM 005 Isolerhållare för betong.
PAROC XFD 003 Borrförlängare
med 300 mm långt SDS-fäste, avsedd

för användning med XFD 002 Betongborr.
PAROC XFT 005 Bits används vid
montering av Isolerhållare XFS 004
och 005.
PAROC XFD 001 Betongborr med
SDS-fäste, används för förborrning
i underlaget innan montering av
PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv för betong. Längd: 300, 350 och
450 mm, diameter: 6,3 mm.
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PAROC XRB 001 Brandläkt WFX
är en hyvlad granläkt med vattentät
impregnering i Euroklass B-s1,d0. Format: 28 x 70 mm, längd: 3,3 meter.
PAROC XFS 004 Multi Monti
Fasadskruv för betong är en distansskruv, utvecklad för att överföra
vind- och vertikallast till den bärande
stommen. ETA-godkänd. T40 Torx
medföljer i förpackningen.
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NYBYGGNATION TILL NÄRA-NOLL
Energiprestandadirektivet definierar en nära-nollenergibyggnad som en byggnad som har mycket hög energiprestanda. För att energianvändningen skall klara nära-noll-nivåer ställs stora krav på alla delar av huset; täthet,
isolering, fönster, dörrar samt värme och ventilationsanläggning. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer. PAROC Klimatskiva ZERO är ett bra val för nybyggnation av såväl höga som låga byggnader.

REFERENSCASE: STUDENTBOSTÄDER I
MASSIVTRÄ, BERGEN, NORGE
Fantoft TRE Studentbostäder i Norska Bergen är två
hus byggda i massivt trä enligt passivhusstandard. Det
ena är fem våningar högt och det andra sex våningar.
Husen är byggda i solitt trä istället för de mer vanligt
förekommande materialen stål eller betong. Miljövänligt
och dessutom en både snabb och säker byggmetod.

ZERO BRA I HÖGA TRÄBYGGNADER

Det är Studentsamskipnaden i Bergen,
SiB, som står bakom byggnationen
och uthyrningen av studentbostäderna
på Fantoft. SiB har valt att använda
PAROC Klimatskiva ZERO till nybyggnationen i Bergen.
Lars-Erik Olsson, produktchef för
Paroc Byggisolering, berättar att det
finns många goda skäl till att använda
PAROC Klimatskiva ZERO i höga
byggnader av trä – och då primärt
massivhus eller KL-trästommar.
”Systemet är enkelt att montera,
självbärande, kostnadseffektivt, naturligt hållbart och miljövänligt.
Dessutom skyddar det mot såväl kyla
som fukt och brand.”

arbeid. Men det var utfordrerne å
overbevise uavhengig kontroller av
bygningsfysikk om att det var ok å
ikke ha en egen vindsperre, det gikk
flere runder for de godkjente dokumentasjonen.”
ENERGI- OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Lars-Erik Olsson, Paroc, berättar att
han gjort några kalkyler ur ett byggmästarperspektiv där han jämförde
en konventionell isolermetod (med
utanpåliggande träreglar, isolering och
vindskydd) med ZERO-systemet.
”Det är framförallt montagetiden
som skiljer. Det går nästan dubbelt så
fort att montera Klimatskiva ZERO.
Det lägre lambdavärdet ger också en

ARKITEKTBYRÅN POSITIV

Bjørn Ivar Heggelund, B+B Arkitekter,
berättar om utmaningen att rita hus i
massivt trä.
”Det var utfordrene å få byggene
til å virke minst mulig massive og
monotone til tross for høy utnyttelse
på tomten og en veldig regulær rominndeling.
Det vi likte med isolasjonslosningen var att den kunne monteres
direkte på massivtreet uten behov for
lekter. Da får vi bedre U-verdi, mindre
9

mer energieffektiv lösning alternativt
så kan väggtjockleken reduceras om
man jämför med den konventionella
metoden.”
ENKELT – OCH HJÄLP FINNS

Paroc har tagit fram ett dimensioneringsverktyg som finns på hemsidan.
Med hjälp av det kan man beräkna
antalet fasadskruvar, längden på dem
samt dimensionerande värden på vindlast och vertikallast.

PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

REFERENSCASE: LADHUS I MASSIVTRÄ, UPPSALA
Schröders Fastighetsutvecklings ambition är att bygga hus av hög kvalitet
med god arkitektur, bra energiprestanda samt en vettig ekologisk profil.
Klimatsmart byggt rakt igenom, helt enkelt. Därför passade PAROC WAS
35, Klimatskiva ZERO väldigt väl in i konceptet.
NATURLIGA MATERIAL

I Dalby-Viggeby utanför Uppsala har
Schröder Fastighetsutveckling byggt
arkitektritade villor i massivträ, en
byggteknik där man korslimmar trä
till bland annat väggelement. Tekniken skapar positiva egenskaper som
att huset blir diffusionsöppet, vilket
ger ett sunt inomhusklimat, samt att
bra energiprestanda uppnås eftersom
elementen är vindtäta.
KLIMATSKIVA ZERO PASSADE IN I KONCEPTET

Det förpliktigar att bygga hus i kulturmiljö i ett vackert Mälarlandskap. Det
är i en gammal radby som Schröder
Fastighetsutveckling bygger två stora
så kallade ladhus.
Lösningen med PAROC Klimatskiva ZERO passade byggnationen
bra.
Fastighetsägare Martin Schröder
berättar:
”Vi ville ha en skiva av den här
typen. Med den stommen som vi har
blev Klimatskiva ZERO perfekt. Jag
har svårt att tänka mig något bättre.

Vi skruvade med en sorts plugg genom
isoleringen och väggen bakom. Att vi
har haft en massiv trävägg att jobba
med har självklart förenklat arbetet.
Monteringen var supersmidig och
resultatet blev riktigt bra. Vi testade i
det första huset och det fanns inget att
klaga på, tvärtom väldigt lättarbetat
och en fantastisk energiprestanda. Så
det blev PAROC Klimatskiva ZERO
även i hus nummer två.”
NY INFÄSTNINGSMETOD GER HÅLLBAR
KONSTRUKTION

Lösningen med Klimatskiva ZERO
använder en ny och innovativ infästningsmetod. Det som är speciellt är
att den har horisontella fasadskruvar
som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar
så ökar den lastupptagande förmågan.
Resultatet blir en hållbar konstruktion
utan köldbryggor.
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PAROC ® KLIMATSKIVA ZERO ™

REFERENSCASE: LÄGENHETER I KVARTERET RÖNNBÄRET, KALMAR
I vackra Snurrom i Kalmar bygger byggherrarna I Am Home och Gyllene Parken 87 nya lägenheter i ett spännande boendekoncept med fokus på hållbara lösningar och ett trivsamt boende.
Lägenheterna i Gyllene Parken
kommer att drivas som kooperativa
hyresrätter. Detta innebär betydligt
lägre insatser än en bostadsrätt men
också större inflytande än en traditionell hyresrätt. Det blir ett ljust
och stilrent boende med bra kommunikationer och naturnära läge. Lägenheterna kommer variera i storlek,
mellan 1–3 rum med fullutrustat
kök och tvättstuga i lägenheten, med
balkong eller uteplats. Inflyttning
beräknas ske i slutet av 2018.
Entreprenören Multibygg har
en totalentreprenad där de gör alla
moment från markjobb till elinstallationer.
Delar av ytterväggarna har varit
betongväggar isolerade med PAROC
Klimatskiva Zero, med den nya
infästningen för betongunderlag.
Eftersom ett av de primära målen i
projektet är energieffektivitet, med
ett krav på lufttäthet på 0,2 l/s m 2 ,
passar den energieffektiva skivan
Klimatskiva ZERO extra bra.

REFERENSCASE: MÆLUMENGA TERRASSE, ÅMOT, NORGE
Med ett fantastiskt läge ungefär 40
minuter från Drammen, Kongsberg
och Hönefoss ligger det nybyggda
området Mælumenga Terrasse, i
Åmot. Byggnaderna, med 51 lägenheter i varierande storlek, kännetecknas av sin trappliknande utformning
i fem etage och med ett ljust och
inbjudande uttryck på fasaden.
Området erbjuder en trygg miljö
med närhet till naturen. Området är
byggt i solsäkert läge mot väster med
kvällssol i alla lägenheter. Lägenheterna har rymliga terrasser och en
fantastisk utsikt.
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Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar. Under
vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och
hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare.
Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam
tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc
har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa.

Byggisolering erbjuder ett brett utbud av produkter och
lösningar för all traditionell byggisolering. Produkterna används främst för värme-, brand- och ljudisolering av ytterväggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och mellanväggar.

Paroc marknadsför också ljudabsorberande undertak och
väggpaneler för akustikreglering samt bullerdämpande produkter för industrin.

Teknisk isolerings produkter används som värme-, brand-,
ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS), industriella
processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och industriell utrustning (OEM).

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper
som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa
tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på
Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters
funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som
en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller
arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes
utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.
På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra
förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.
PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Oy Ab och Paroc Group.

April 2018

PAROC AB

© Paroc Group 2018

Byggisolering Sverige

2170BISE0418

541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
www.paroc.se
A MEMBER OF PAROC GROUP

