PAROC BASIS™
®

GRUNDLÄGGANDE ISOLERING FÖR
FUKTSÄKRA BYGGNADER

INNEHÅLL

En bra grund att bygga vidare på.

Undvik fuktproblem.

Klara frosten.
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PAROC ® BASIS ™

TORRT, STABILT OCH HÅLLBART
Isolering spelar en allt viktigare roll för att möta ökade
krav på hållbarhet. Och visst är det så att grunden är det
som resten av byggnaden vilar på. Valet av isoleringsmaterial bör därför säkerställa att grunden inte suger vatten, är
dränerande och torkar både nedåt och uppåt. Allt för att
undvika fukt- och frostskador.
Att dessutom tänka på torktider och kostnadseffektivitet
i byggprocessen ligger i tiden, där inte minst den snabba
nybyggnationen skapar nya utmaningar.
Paroc har ett väl beprövat program av stenullsprodukter
för isolering av grunder och källarväggar. Stenullsprodukter är, förutom att de är obrännbara, både kapillärbrytande och dränerande – och behåller sina goda isoleregenskaper över tid.
Här presenterar vi olika lösningar för att skapa fuktsäkra
och hållbara grunder.
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PAROC® BASIS™
– GRUNDLÄGGANDE ISOLERING FÖR FUKTSÄKRA OCH HÅLLBARA BYGGNADER
Rätt material och rätt isolering blir viktigare och viktigare för att skapa energieffektiva och hållbara byggnader. Inte
minst gäller detta grunden. PAROC® BASIS™ är samlingsnamnet för vårt sortiment av lösningar för grunder – de
flesta producerade i vårt fuktsäkra material PAROC Stenull. En välisolerad grund utan fuktskador bidrar till byggnadens välmående och hållbarhet.

En isolering under platta på mark, i
golvbjälklag, i en torpargrund eller
utvändigt på en källarvägg är avsedd att
förhindra fukt- och mögelproblem,
minska energiförbrukningen och skapa
förutsättningar för en behaglig inomhusmiljö.
Grundkonstruktionen måste kunna
stå emot markens skiftande fukt- och
temperaturförhållanden och ge skydd
åt övriga byggnadsdelar.

PAROC® STENULL – NATURLIGT HÅLLBART
1

BRANDSÄKERT							
PAROC Stenull brinner inte. Isoleringen tål temperaturer över 1000 °C och bidrar
till brandsäkerhet och hållbart byggande. PAROC Stenull är klassificerat i Euroklass
A1, obrännbart material.
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FUKT- OCH VATTENAVVISANDE
					
Fuktig isolering har sämre isolerförmåga. PAROC Stenull kan varken absorbera
eller lagra fukt utan är vattenavvisande och bevarar samma goda isolerförmåga
under hela byggnadens livslängd.
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BEHÅLLER FORM OCH ISOLERFÖRMÅGA				
Sten är ett oorganiskt material som varken åldras, krymper eller förändrar form.
Detsamma gäller stenull. PAROC Stenull bevarar samma goda värme- och
brandisoleringsförmåga under hela byggnadens livslängd och bidrar till effektiv
energihushållning.
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LJUDISOLERANDE						
Stenullens fiberstruktur och densitet ger den utmärka ljuddämpande egenskaper.
PAROC Stenull dämpar buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig
inomhusmiljö.
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55–70%

OLIKA MATERIALS FUKTINNEHÅLL
MATERIALTYP		
Stenull		
Stenull		
Drevningsremsa (glasull)		
Frigolit (EPS)		
Ecopir (PIR)		

KORTARE TORKTID
än EPS (Frigolit) och PIR (Ecopir)

FUKTINNEHÅLL KG/M 3
VID DENSITET (KG/M 3)
40		
97		
21		
30		
40		

80% RELATIV
FUKTIGHET
0,17
0,34
0,70
1,79
1,79

PAROC Stenull tar inte upp fukt ur luften, annat än i försumbart små mängder
vid extrema fuktigheter.
Källa: Data från forskningsrapport, Moisture performance of Mineralwool products, VTT R04783-17

OO Kapillärbrytande (suger inte vatten)
OO Dränerande
OO Snabb och naturlig uttorkning (torkar
både uppåt och nedåt)
OO Behåller sina goda isolerergenskaper
även i fuktiga miljöer

ÖVERSIKT LÖSNINGAR GRUNDER
Applikationsområde

Lösning

Produkter

Fördelar

PLATTA PÅ MARK
Markskiva
		

PAROC GRS 30 ELLER GRS 40 MARKSKIVA
PAROC XMS 090 FIBERDUK

Uttorkande och kapillärbrytande

Marklamell
		

PAROC GRL MARKLAMELL
PAROC XMS 090 FIBERDUK

Uttorkande och kapillärbrytande

Ecoprim
		

PAROC XES 200 ECOPRIM
PAROC XMS 090 FIBERDUK

För fuktiga miljöer och höga tryck

TJÄLISOLERING

Ecoprim

PAROC XES 200 ECOPRIM

Reducerat grundläggningsdjup

KRYPGRUNDER

Ecoprim och
Klimatskiva 600

PAROC XES 200 ECOPRIM
PAROC WAS 35T KLIMATSKIVA 600

Fuktskyddande och varmare golv

KÄLLARYTTERVÄGG
Markskiva
		
		

PAROC GRS 20 ELLER GRS 30 MARKSKIVA
PAROC XGI 100 I-ELEMENT
PAROC XMS 090 FIBERDUK

Uttorkande och kapillärbrytande

Ecoprim
		
		

PAROC XEC 300 GGJ ECOPRIM KÄLLARVÄGG
PAROC XMS 090 FIBERDUK
PAROC XFF 002 DUKSTIFT

För fuktiga miljöer och höga tryck
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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.

”

TACK VARE DEN NATURLIGA, OBRÄNNBARA RÅVARAN ERBJUDER
VÅR STENULLSISOLERING EN UNIK KOMBINATION AV FÖRDELAR:

Naturligt hållbar

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

och installationer behåller samma
goda egenskaper gällande värme- och
brandisolering under hela byggnadens
livslängd.

God elasticitet och
kompressionshållfasthet

De olika typerna av PAROC Stenullsisolering har utvecklats för olika ändamål.
Flexibel stenull är elastisk och enkel att
installera utan glipor. Styv stenull kan bära
laster på upp till 80 kPa (ca 8 000 kg/m2)
vid 10 % deformation.

Energieffektiv

Behåller sin form och är ett livslångt
isoleringsmaterial
PAROC Stenull förändras inte, oavsett
kraftiga förändringar i temperatur eller
fuktighet. Detta betyder att konstruktioner

ENERGIEFFEKTIV

Till följd av de snabba
klimatförändringarna är det
viktigare än någonsin att
skapa energieffektiva bygg-
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nader. 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
BRANDSÄKER
fungerar som isolering mot
värme även vid de höga
temperaturer som förekommer vid brand.

PAROC ® BASIS ™

Stenullen utgör 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.

A1

Varken absorberar eller
lagrar fukt

En byggnad som isolerats
med stenull håller sig torr,
vilket garanterar en hälsosam
FUKTSÄKER
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 miljö.
PAROC Stenull absorberar inte flytande
vatten och torkar mycket snabbt i normal
rumstemperatur. Den bibehåller sina
termiska egenskaper och dimensioner
efter fuktexponering och fungerar som
fuktbroms i underjordiska lösningar.

Eftersom stenull är ett diffusionsöppet
material (μ = 1) medger den transport av
vattenånga genom den. Stenullen håller
konstruktionerna torra och förhindrar
fuktrisker.

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.

Effektiv ljudisolering

Akustikkontroll är en viktig
del i byggnadskonstruktionen och kan ha en betydande
LJUDREDUCERANDE inverkan på människors
välbefinnande, kommunikation och produktivitet.
PAROC Stenull är utmärkt för ljuddämpning och ljudabsorption tack vare sin
höga densitet, optimala fiberstruktur och
luftgenomsläpplighet. Tack vare sina ljudisolerande egenskaper används den med
fördel i såväl vägg- och takkonstruktioner
som ventilationskanaler och rör.

PAROC Stenull och
inomhuskvalitet

PAROC Stenull är ett extremt rent material och både
den finska stiftelsen för
SÄKER
bygginformation (RTS) och
organisationen för 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.

Läs mer om stenullens egenskaper på

PAROC.SE/VARFÖR STENULL

PAROC ® STENULL™ - NATURLIGT OBRÄNNBAR
•Är klassad som Euroklass A1 (den högsta klassen för byggnadsmaterial).
•Bibehåller sina brandskyddande egenskaper upp till
1 000 ºC.
•Kan skydda konstruktioner från att kollapsa vid brand i upp till
4 timmar.
•Förhindrar brandspridning.
•Skyddar brännbart material i upp till 60 minuter.
•Behöver inget underhåll – skyddar under byggnadens hela
livslängd.
•Ger människor extra tid för att utrymma byggnaden.
•Kan användas i extrema förhållanden som marin industri och
kraftverk.
•Avger endast mycket lite rök vid en brand

Bilden ovan visar hur olika material påverkas vid
olika tid och temperaturer i ett brandförlopp.
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Malmö Live – ett utmärkt exempel.

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER
Den senaste tidens miljö- och klimatdebatt har inneburit en markant ökning av intresset för miljöcertifiering i Sverige. Ett miljöcertifierat hus erbjuder många fördelar; lägre driftskostnader, mindre risk för framtida miljöskuld, ett
högre attraktionsvärde, lättare finansieringsmöjligheter och bättre försäkringsvillkor. Det finns ett flertal olika sätt att
miljömärka en byggnad och Paroc-koncernen arbetar aktivt för att stödja hållbarhetsbedömningar. Med Parocs
produkter läggs en utmärkt grund för en lyckad certifiering.
I flera länder finns
ett "Green Building
Council" som håller
i certifiering av
miljövänliga byggnader. Dessa nationella organisationer
har också grundat en världsomspännande World Green Buildings Council
för att kunna jämföra erfarenheter och
lära sig av varandra.
Läs mer på World Green Building
Council hemsida WWW. WORLDGBC.ORG.

Det finns ett flertal
certifieringssystem
världen över. I
Sverige samlas flera
certifieringssystem
under samma flagg,
Swedish Green
Building Council.
Sweden Green Building Council har
som mål att så många byggnader som
möjligt i Sverige skall miljöcertifieras
och därmed bidra till ett hållbart
samhälle.

De har valt ut fyra certifieringssystem som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. De är samtidigt
de mest använda systemen i Sverige:
• BREAAM-SE
• EU Green Building
• LEED
• Miljöbyggnad
Läs mer på Swedish Green Building
Councils hemsida WWW. SGBC.SE.

SVANEN

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett
certifieringssystem som
baseras på svenska byggoch myndighetsregler
samt svensk byggpraxis.
Med Miljöbyggnad får du ett kvitto
på viktiga kvaliteter hos en byggnad
vad gäller energi, inomhusmiljö och
material. Miljöbyggnad används för
nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek.
Läs mer om Miljöbyggnad här

EU GREEN BUILDING

Green Building riktar sig
till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen
i sina lokaler. Kravet är
att byggnaden använder 25 % mindre
energi än tidigare eller jämfört med
nybyggnadskraven i BBR.
Läs mer om Green Building WWW.
SGBC.SE.

WWW.SGBC.SE.
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Svanenmärkningen
garanterar att kriterier
för miljö- och hälsofarliga ämnen, energioch resursförbrukning,
avfallshantering, återvinning o s v
uppfylls. I dagsläget saknas kriterier för
att kunna Svanenmärka isoleringsprodukter på bred front. Däremot går det
att Svanenmärka en byggnad.
Läs mer på Svanens egen hemsida
WWW. SVANEN.SE.
För information om hur Paroc stödjer kraven i Svanen för Parocs bilagor se
Svanen, Nordic eco-labeling portal.

PAROC ® BASIS ™

BREEAM – INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION
BREEAM

BREEAM kommer ursprungligen
från Storbritannien och är ett system
för miljöcertifiering av byggnader. Det
utvärderar en byggnads planering,
konstruktion, uppförande och användning med hjälp av allmänt erkända
prestandamätningar som jämförs
med etablerade normer. Mätningarna
omfattar ett brett område av kategorier
och kriterier, från energi till ekologi.
BREEAM finns i både landsspecifika
versioner som är anpassade till lokala
förhållanden och internationella versioner för certifiering av enskilda projekt
i hela världen. Sweden Green Building
Council har anpassat BREEAM till
svenska förhållanden och den svenska
versionen, BREEAM-SE, används på
den svenska marknaden.
Läs mer på BREEAMs hemsida
WWW. BREEAM.COM. Läs även mer om
BREEAM-SE här WWW. SGBC.SE.

Kriterier

Poäng med Paroc

Dokumentation/System

Material 01
Livscykelperspektiv

1 poäng + 1 poäng
på exemplarisk nivå

Livscykelanalys i form av EPD (environmental product declaration) finns för
Parocs produkter
EPD är framtagna i enlighet med ISO
14025, ISO 21930 och EN 15804

Material 03 Hållbarhet i
leverantörsledet

3 poäng + 1 poäng
på exemplarisk nivå

Parocs är tredjepartscertifierade enligt
BES 6001 – Hållbarhet i leverantörsledet

Hälsa 02
Inomhusmiljö

1 poäng + 2 poäng
på exemplarisk nivå

Parocs produkter klarar emissionskraven
i det finska frivilliga systemet M1 samt
Indoor Air comfort gold (utvalda TI-produkter)

Avfall 01 Avfallshantering på byggarbetsplats

3 poäng

Återvinning av mineralull via Parocs
system REWOOL

Hälsa 05 Akustik

2 poäng

Parocs produkter är ljudabsorberande
och bidrar med en kort efterklangstid

LEED

The LEED Green
Building Rating System är det mest kända
bedömningssystemet,
utformat av den icke
vinstdrivande föreningen U.S. Green
Building Council. Systemet används
för utvärdering av en byggnads miljöprestanda. LEED-certifieringen, som
även omfattar färdigställande av tredje
part, bevisar för kunden och för allmänheten att miljömålen är uppfyllda
och att byggnaden fungerar så som det
är tänkt.
Läs mer om LEED-certifieringen
på Green Building Certificate Institute
hemsida WWW. GBCI.ORG.
För mer information om hur Paroc
stödjer kraven i Breeam och Leed ->
WWW. PAROC.SE.

LEED – BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION V4
Kriterier

Poäng med Paroc

Dokumentation/System

Material 5
Bygg och rivningsavfall

2 poäng

Återvinning av mineralull via Parocs
system REWOOL. Parocs produkter
innehåller återvunnet material
(Detaljerad information om specifik
produkt lämnas ut på begäran)

Material 3
Produktinformation och
optimering – sourcing
av råmaterial

2 poäng

Lokal sourcing av råmaterial
(Detaljerad information om specifik
produkt lämnas ut på begäran)

Material 3
Produktinformation och
optimering – sourcing
av råmaterial

2 poäng

Alla Parocs produkter är ljudabsorberande, har kort efterklangstid och hög
sound transmission time, STC. Noise
reduction coeffecient, NRC-värde, finns
för alla produkter

Inomhusmiljö 3
Akustisk prestanda

(Endast för skolor)

Material och resurser 4
Produktinformation
och optimering –
materialinnehåll

2 poäng

Parocs produkter innehåller inte
SVHC-ämnen (substances of very high
concern) som finns upptagna på kandidatförteckningen i REACH

Inomhusmiljö 2
Lågemitterande material

3 poäng

Parocs produkter klarar emissionskraven
i det finska frivilliga systemet M1 samt
Indoor Air comfort gold (utvalda TI
produkter)
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Återvinning/Återanvändning

Utvinning av råmaterial

BYGGPRODUKTERS
LIVSCYKEL

Demolering

Produktion

Användning

Konstruktion

MILJÖBEDÖMNING AV PRODUKTER
Vårt fokus på hållbarhet gäller inte bara byggnader utan även byggmaterial. Vi vill veta vad vi bygger in i
våra hus, vad materialet består av och hur det ska kombineras, monteras, driftas och underhållas samt så
småningom återanvändas. Parocs produkter är noggrant testade och bedömda eller certifierade i ett antal olika
miljöbedömningar för produkter.
Miljö, hälsa och säkerhet ligger oss
varmt om hjärtat och vårt varumärkeslöfte - Better built environment - säger
kanske det mesta. Paroc Stenull är
ett naturligt hållbart och välbeprövat
material och vår isolering används för
att skapa energieffektiva byggnader och
anläggningar med minimal klimatpåverkan.
Dessutom har stenull från Paroc de
goda egenskaperna att den skyddar mot
både brand och fukt.
Vi dokumenterar produkternas
miljö- och hälsoegenskaper i bland
annat byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. Sedan flera år tillbaka
är företagets ledningssystem certifierat
enligt miljöstandarden ISO 14001.

PAROCS PRODUKTSTATUS NÄR DET GÄLLER HÅLLBARHET

ALLA PAROC PRODUKTER
OO
OO
OO
OO
OO

Är bedömda i BYGGVARUBEDÖMNINGEN.
Uppfyller kraven och finns registrerade i BASTA.
Är bedömda och registrerade i SUNDA HUS.
Har en Byggvarudeklaration.
Har ett Säkerhetsdatablad.
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EUCEB (European

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett system
med branschgemensamt format för att
förmedla miljöinformation om byggvaror. En byggvarudeklaration utgör
en samlad grund för en bedömning av
varans miljöpåverkan i olika skeden av
dess livscykel. Systemet bygger på ett
frivilligt åtagande inom byggsektorn.
Läs mer om riktlinjerna för Byggvarudeklarationer här
WWW.BYGGVARUDEKLARATIONER.SE.

SUNDA HUS

Sunda Hus utför bedömningar av
byggvaror på uppdrag av kunder såsom
entreprenörer, byggherrar, arkitekter och
försäkringsbolag. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är
ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv
eller om det kan finnas bättre alternativ.
Alla Parocs produkter är bedömnda
och registrerade av Sunda Hus.
Läs mer på Sunda Hus egen hemsida där du också kan registrera dig för
att se bedömningarna WWW.SUNDAHUS.SE.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen tillhandahåller
en databas med miljöbedömningar för
de mest använda produkterna inom
bygg- och fastighetssektorn. Alla Parocs
produkter är bedömda av Byggvarubedömningen.
Läs mer på Byggvarubedömningens
egen hemsida där du också kan registrera dig för att se de fullständiga bedömningarna WWW.BYGGVARUBEDOMNINGEN.SE.

BASTA

BASTA är en
extern organisation
som kostnadsfritt
erbjuder tillgänglig
information om
trygga materialval. I
BASTA, vars egenskapskriterier bygger
på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH, är det Paroc själva
som svarar för bedömningen. Enbart
produkter som klarar BASTAs krav på
kemiskt innehåll kan registreras.
Alla Parocs produkter lever upp till
kraven i BASTA och finns registrerade
i systemet.
Läs mer om systemet och dess kriterier på BASTAs egen hemsida
WWW.BASTAONLINE.SE.

SÄKERHETSDATABLAD

Säkerhetsdatablad behandlar byggnadsarbetarens och isolermontörens
arbetsmiljö. Innehållet är baserat på
föreskrifter från EU och Kemikalieinspektionen och innehåller uppgifter om
bl a produkternas innehåll, klassificering och råd kring risker och säkerhet.
Samtliga Paroc produkter har utfärdade Säkerhetsdatablad och du hittar
dem på PAROC.SE.
Läs mer om Kemikalieinspektionens riktlinjer här WWW.KEMI.SE.

Certification Board
for Mineral Wool)
är ett oberoende
certifieringsorgan
som, genom kontroller utförda av oberoende institut,
garanterar att den tillverkade fibern
håller en sammansättning som uppfyller löslighetskraven enligt anmärkning
Q i direktivet 97/69/EG. Det betyder
att fibern testas och inte kan klassas
som cancerframkallande. Detta synliggörs genom det s k EUCEB-märket på
förpackningarna.
Läs mer om organisationen EUCEB
på WWW. EUCEB.ORG.
EMISSIONSKLASSIFICERING – M1

Parocs stenullsprodukter uppfyller det
strängaste kravet
(M1) i det finska
frivilliga systemet för emissioner från
byggnadsmaterial. Läs mer om kriterierna för M1-klassificering på den finska
stiftelsen för bygginformation, RTS
webbplats WWW.RAKENNUSTIETO.FI.

EPD MILJÖDEKLARATION (ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION)

Det övergripande målet med en
miljövarudeklaration, EPD®, är att ge
relevant, verifierad och jämförbar information om varor och tjänsters miljöprestanda. En miljövarudeklaration är
ett verifierat dokument som beskriver
miljöprestanda hos en vara eller tjänst
baserat på en livscykelanalys (LCA).
En miljövarudeklaration tas fram och
registreras inom ramen för ett system i
enlighet med den internationella standarden ISO 14025.
Alla Parocs Stenullsprodukter har
en EPD Miljövarudeklaration. Du
hittar dessa på PAROC.SE.
Läs mer på EPDs egen hemsida
WWW.ENVIRONDEC.COM.

All miljödokumentation finns på
PAROC.SE/HJÄLPMEDEL/MILJÖDOKUMENTATION
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GRÖNA MENYN™ – LOGISTIKTJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR
Effektiva och flexibla logistiklösningar är otroligt viktigt för våra kunder och alltså även för oss. Vårt mål är att alltid
leverera i tid och i sin helhet enligt kundens önskemål. Samtidigt gör vi vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan.
Vi har samlat våra tjänster när det gäller logistik och transporter under begreppet Gröna Menyn™.

97,6 %
LEVERANSSÄKERHET 2016

LEVERANSSÄKERHET

Kostnadseffektivitet ställer allt
större krav på effektiva logistik- och
transportlösningar. Med 98,3 % leveranssäkerhet och väl genomarbetade
logistiklösningar kan du känna dig
trygg i att våra produkter finns på rätt
plats vid rätt tidpunkt.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Varje år får vi mer än 1500 frågor om
isolering och isoleringsprodukter. Ingen
fråga är för liten eller för stor för att få
ett svar från våra experter. Ger du oss
förutsättningarna så lovar vi att ge dig
besked och göra de rätta beräkningarna.
Vi berättar varför man ska isolera, vilka
produkter som skall väljas, ger produktinformation, montageanvisningar,
tolkningar av lagar och bestämmelser
m m. Skulle det vara något som vi inte
kan svara på direkt tar vi hjälp av våra
omfattande branschkontakter.
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ORDERSERVICE

Våra erfarna rådgivare på kundservice
hjälper dig att beställa rätt logistiktjänst
och säkerställer att din order processas
snabbt och effektivt. Även sena ändringar hanteras med målet att leverera i
tid, exakt enligt dina önskemål.

PAROC ® BASIS ™

LOGISTIKTJÄNSTER 1)
KLOCKSLAGSLEVERANS

För exakt punktlighet erbjuder vi tjänsten Klockslagsleverans.
TIDSINTERVALLSLEVERANS

När tidpunkten är viktig men inte
behöver vara exakt kan du beställa
leverans inom ett visst tidsintervall.
MULTIDROP

Produkter behövs på flera olika orter –
beställ Paroc Multidrop!
LOSSNING

För hjälp med lossning finns det möjlighet att beställa trucklossning.
GRÖN TRANSPORT

Gröna transporter innebär att kunden
för varje transport från oss betalar en
mindre summa till gröna transporter.
Pengarna används antingen för inköp
av förnyelsebart bränsle eller till inköp
av ny miljöteknik. Tjänsten verifieras
och granskas av tredje part.
1) Se priser och villkor i vår prislista.

Miljöbriketter
Lösullsisolering
Returinblåsning

Transport
Installation på byggplats

REWOOL

®

PALLAR OCH RETURSYSTEM
ENGÅNGSPALL

De engångspallar som används för
att leverera vissa produkter kan trots
namnet användas flera gånger. Hämtningen är helt kostnadsfri. Systemet är
miljömässigt försvarbart inom en radie
av 40 mil från närmaste fabrik. Vid
längre avstånd är det bättre att använda
pallarna till energiåtervinning.

PAROC

PAROC

Återanvändning
eller återvinning

Recycling for a better built environment

PAROC

Byggarbetsplats

Sortering
Uppsamling

MILJÖPALL

Paroc takprodukter levereras på
en egenutvecklad miljöpall. Den är
tillverkad av takprodukter istället för
trä. Under transport fungerar miljöpallen som lastbärare och efter som
takisolering.

REWOOL®

Redan 1996 lanserade vi REWOOL.
En tjänst för återvinning där överbliven
isolering returneras och blir till ny lösullsisolering. Återvinning av icke farligt
bygg- och rivningsavfall ska enligt
EU:s avfallsdirektiv öka till minst 70
viktsprocent före år 2020 och som ett
led i vårt arbete för hållbart byggande
uppgraderar vi nu vårt REWOOL-konceptet med nya tjänster.
Vi siktar på en lösning för 100 %-ig
återvinning av vårt isolermaterial. Kostnaden för avfall till deponi minskar
13

med ca 1000 – 2000 SEK per ton och
den minskade mängden till deponi ger
extra poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED och BREEAM. På
årsbasis innebär det tusentals kg stenull
som kan återvinnas i nya produkter och
bidra till effektivare hushållning med
våra resurser.
PAROC Stenull är obrännbart och
kan därför inte sorteras som brännbart
avfall. Därför är det av extra stor vikt
att vi kan erbjuda flexibel återvinning
som tar vara på spill och bidrar till
effektiv resurshantering.

PAROC ® BASIS ™

REGELSAMLING FÖR BYGGANDE – BBR
Vid nybyggnad och tillbyggnad måste man alltid ta hänsyn till Boverkets byggregler (BBR). Här ställs ett antal egenskapskrav på den färdiga byggnaden. Den som uppför byggnaden, i vanliga fall fastighetsägaren, ansvarar för att
följa bestämmelserna. Att se till att så också sker ska Byggnadsnämnden i respektive kommun göra.

Den senaste versionen av BBR trädde i kraft den 1 juli 2017. De äldre bestämmelserna får tillämpas på arbeten som:
• kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2018
• kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2018
• varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 juli 2018

Nedan presenteras reglerna översiktligt. För de fullständiga byggreglerna se www.boverket.se
ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING

Kraven gällande energihushållning i
Boverkets byggregler, BBR, styrs av
kraven i plan- och bygglagen, PBL och
plan- och byggförordningen, PBF. I
BBR anges de minimikrav en byggnad
måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering.
Bostäder och lokaler ska vara utformade så att primärenergitalet (EPpet),
installerad eleffekt för uppvärmning,
klimatskärmens genomsnittliga
luftläckage, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de
byggnadsdelar som omsluter byggna-

den (Aom) högst uppgår till de värden
som anges i tabell 9:2a på sidan 16.
PRIMÄRENERGITAL

Primärenergitalet EPpet är måttet
på en byggnads energiprestanda
och utgår från levererad energi till
byggnaden men där varje energibärare
(el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle,
olja och gas) har en viktningsfaktor,
en primärenergifaktor. Denna faktor
anger hur mycket energi som krävts
för att exempelvis leverera 1 kWh el
till byggnaden. Primärenergin är ett
mått på vilka resurser som behöver
14

tillföras energisystemet för att uppfylla
byggnadens energibehov.
Energi till uppvärmning korrigeras
med en geografisk justeringsfaktor
(Fgeo) som är olika beroende på geografiskt läge i landet. Energin för varje
energibärare (t ex el eller fjärrvärme)
multipliceras med primärenergifaktorn
och adderas. Summan divideras med
golvarean (Atemp) för att få primärenergitalet. Enheten är kWh/m2 och år.

PAROC ® BASIS ™

krav för passivhus, där täthet är en
mycket viktig egenskap.
VERIFIERING

LUFTTÄTHET

BBR ger inget specifikt gränsvärde för
lufttäthettäthet annat än för småhus
och lokaler mindre än 50m². Dock
under kap 9:26 anges att byggnadens
klimatskärm ska vara så tät att kraven
på byggnadens primärenergital och
installerad effekt uppfylls. I ett allmänt råd betonas också vikten av god
ventilation, eftersom detta minskar
risken för fuktskador. Ett bra riktvärde
för en ny bostad är 0,3 l/s och m² vid
en tryckskillnad på +/- 50 Pa, eller om
möjligt ännu lägre. Detta värde är ett

KLARA KRAVEN!
Nya regler i BBR

Byggreglerna ställer också krav att
byggnadens primärenergital ska verifieras. Vid verifiering av byggnadens
primärenergital ska byggnadens
energianvändning fastställas enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om fastställande av byggnadens
energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN.
Verifieringen bör göras utifrån
mätning i den färdiga byggnaden och
under en sammanhängande 12-månadersperiod, samt avslutas senast inom
24 månader efter att byggnaden tagits
i bruk. Det finns även en möjlighet
att utföra verifieringen genom beräkning och detta beskrivs närmare i
tidigare nämnda föreskrift, dvs. BEN.
ÄNDRING AV BYGGNAD

Vid ändring av byggnader så gäller i
grund och botten samma krav som vid
nybyggnation, men avsteg får göras
med hänsyn till: ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar,
varsamhetskravet samt förvanskningsförbudet.
BRANDSKYDD

Kraven i BBR är i första hand utformade för att rädda människoliv.
Boverket delar in byggnader och

utrymmen i olika verksamhetsklasser
beroende på förmågan att kunna
utrymma byggnaden i händelse av
brand. Byggnader delas också in i
byggnadsklasser beroende på skyddsbehov, antal våningar, verksamhet,
area och brandbelastning.
BR 0 gäller för byggnader med
störst skyddsbehov. BR 3 gäller för övriga byggnader som t ex småhus. Byggnadsmaterial klassificeras även de, men
i så kallade Euroklasser. Konstruktioner
indelas med avseende på funktion där
R står för bärförmåga, E för integritet
och I för isolering. Funktionskravet
på konstruktionerna definieras med
utgångspunkt i byggnadens brandklass
och övergripande konstruktion. Ett
funktionskrav på EI 60 betyder till
exempel att konstruktionen ska uppfylla en avskiljande funktion under 60
minuter. För att verifiera funktionen
och få klassningen genomförs vanligtvis ett fullskaletest hos ett godkänt
provningsinstitut.
LJUDKRAV

De specifika krav BBR ställer för att
minska buller inom och mellan byggnader följer en klassningsstandard.
Denna har fyra klasser, A till D. Vid
nybyggnation är klass C ett minimikrav. Ofta är dock en bättre klass, A
eller B, önskvärd.
Läs mer om byggregler på BOVERKET.SE

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.
Hösten 2017 presenterar Boverket det andra steget i införandet av
nära-nollenergiregler. De nya reglerna innebär en skärpning av energikraven och beräknas träda i kraft fr o m 2021.
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
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TABELL 9:2A

Högsta tillåtna primärenergital,
installerad eleffekt för
uppvärmning, genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient och
genomsnittligt luftläckage, för
småhus, flerbostadshus och lokaler.

Energiprestanda
uttryckt som
primärenergital

Installerad
eleffekt för
uppvärmning (kW)

(EPpet) [kWh/m2
Atemp och år]

Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient

Klimatskärmens
genomsnittliga
luftläckage vid 50
Pa tryckskillnad

(Um)
[W/m2 K]

(l/s m2)

BOSTÄDER
Småhus

Småhus där Atemp är
mindre än 50 m2
Flerbostadshus

90

4,5 + 1,7 x
(Fgeo– 1)1)

0,40

Enligt avsnitt 9:26

Inget krav

Inget krav

0,33

0,6

854)

4,5 + 1,7 x
(Fgeo– 1)1) 5)

0,40

Enligt avsnitt 9:26

Kraven ovan avser endast specifik energianvändning i småhus och flerbostadshus.
Det finns även andra krav som ska uppfyllas, så som max installerad eleffekt m m. Se Boverkets
Reglesamling
LOKALER för byggande BBR, för de fullständiga byggreglerna.

Lokaler
Lokaler där Atemp är
mindre än 50 m2

802)

4,5 + 1,7 x
(Fgeo– 1)1) 3)

0,60

Enligt avsnitt 9:26

Inget krav

Inget krav

0,33

0,6
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1) Tillägg får göras med (0,025 + 0,02(Fgeo -1)) x (A temp – 130) då A temp är större än 130 m2.
Om den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av
installerad eleffekt.
2) Tillägg får göras med 70 x (qmedel – 0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen
av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga
specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00
l/s per m2.
3) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)A temp då uteluftsflödet av utökade
kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade utrymmen. Där
q är det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. Om den geografiska justeringsfaktorn Fgeo
är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.
4) Tillägg får göras med 70(qmedel – 0,35) i flerbostadshus där A temp är 50 m2 eller större och
som till övervägande delen (>50 % A temp) innehåller lägenheter med en boarea om högst 35
m2 vardera och qmedel är uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen överstiger 0,35 l/s per
m2. Tillägget kan enbart användas på grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen som
badrum, toalett och kök.
5) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)A temp i flerbostadshus där A temp
är 50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % A temp) innehåller lägenheter
med en boarea om högst 35 m2 vardera. Tillägget kan enbart användas då det maximala
uteluftsflödet vid DVUT i temperaturreglerade utrymmen q överstiger 0,35 l/s per m2 på grund
av krav på ventilation i särskilda utrymmen som badrum, toalett och kök. Om den geografiska
justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.
(BFS 2017:5).
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ENERGIDEKLARATION
SYFTE

Lagen om energideklaration är resultatet av ett EU-direktiv, också kallat
EPBD, som syftar till att minska
energianvändningen i byggnader. Som
en konsekvens av detta minskar även
koldioxidutsläppen vilket ger en minskad miljöbelastning. Energideklaration ska göras för byggnader där energi
tillförs för uppvärmning och kylning.
Deklarationen utförs av en certifierad
expert, är giltig i tio år och innehåller
förslag på energiförbättrande åtgärder.

INNEBÖRD

Lagen innebär att samtliga byggnader,
inklusive småhus, som säljs eller
hyrs ut ska vara energideklarerade.
Nybyggda hus ska verifieras inom två
år från färdigställande. För befintliga
byggnader gäller att de ska energideklareras senast innan uthyrning eller
försäljning. Ägaren/säljaren ansvarar
för att en energideklaration upprättas.
Det finns ett fåtal undantag från
lagen, dessa är till exempel fritidshus,
byggnader för religiös verksamhet och
industrianläggningar.

AMA HUS
Isolering i mark ska vara fuktbeständig
och icke kapillärsugande. Isolering
under högsta grundvattennivå
ska ha erforderliga fukt- och
värmetekniska egenskaper för ständig
kontakt med vatten. Isoleringen
ska ha erforderliga hållfasthets- och
kompressionsegenskaper med
hänsyn till sin lastbärande funktion.
Isoleringen ska täcka marken under
hela konstruktionen med undantag av
genomgående rör och dylikt. Isolering
ska fästas under konstruktioner som
grundläggs på pålar, plintar och dylikt
om risk för marksättning föreligger.
Diffusionsspärr respektive radonspärr
ska placeras mellan två heltäckande
skikt av isolermaterialet och får inte
placeras direkt mot mark.
UTFÖRANDEKRAV

Isolervara ska förvaras under väderskydd på arbetsplats och i övrigt skyddas mot fukt efter installation. Isoler-

vara som monteras mot plana, hårda
underlag ska sluta tätt mot underlaget
utan luftspringor. Vid isolering i flera
lag ska fogar förskjutas. Mattor ska
monteras i fallande längder. Isolervara
ska monteras med full anslutning
mot angränsande byggnadsdel och
mot angränsande isolervara. Enstaka
genomgående fogar med bredd upp till
3 mm tillåts när varan läggs på mark
och upp till 1 mm i övriga fall. Fogar
överstigande 3 respektive 1 mm ska
tätas. Vid tillskärning eller kapning
av isolervara av mineralull ska rätskiva
eller skärbord användas. Snedskärning
ska utföras vid fogar mellan isolervaror
med olika lutning så att tät anslutning
erhålls. Rör, kanaler och dylikt i eller
genom isolering av skivor och mattor
ska förläggas i särskilt utförda och till
dimensioner och lutningar anpassade
urtag i isoleringen. Utlagd isolering får
inte belastas eller beträdas så att den
skadas. Skadad isolering ska bytas.
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S
FUKT
Mycket av byggforskningen har av naturliga skäl ägnats åt fuktproblematiken, vilket medfört att en hel del litteratur
finns tillgänglig i ämnet. Mycket är samlat i Fukthandboken författad av Lars-Erik Nevander och Bengt Elmarsson.
Byggforskningsrådet har dessutom publicerat ett stort antal illustrativa skrifter från den s.k. Fuktgruppen vid LTH.
Dessutom finns idag ett stort antal dataprogram som underlättar fuktberäkningar.

DEFINITIONER
ÅNGDIFFUSION

Transport av vattenånga på grund av
utjämning av ånghalt eller ångtryck.
Diffusion är ett relativt långsamt
förlopp.
ÅNGKONVEKTION

Transport av vattenånga på grund av
luftrörelser orsakade av skillnader i
lufttryck. Konvektion är ett relativt
snabbt förlopp.
ÅNGHALT

Förhållandet mellan ångans massa och
gasblandningens totala volym. Uttrycks
i kg/m3.
MÄTTNADSÅNGTRYCK

Partialtrycket för vattenånga i luft kan
vid viss temperatur uppgå till högst ett
visst värde. Detta kallas mättnadsångtryck och varierar endast med temperaturen. Ju högre temperatur, desto högre
mättnadsångtryck.

MÄTTNADSÅNGHALT

Den ånghalt som vid en viss temperatur
motsvarar mättnadsångtrycket kallas
mättnadsånghalt. Det är alltså den
största mängd ånga luften kan innehålla vid den temperaturen.
RELATIV ÅNGHALT

Relativ ånghalt – RÅ – kallas också
relativ fuktighet och är ett mått på
förhållandet mellan den aktuella
ånghalten (ångtrycket) och mättnadsånghalten (mättnadsångtrycket). RÅ
uttrycks i procent. Den relativa ånghalten är av stor betydelse för uppkomsten
av fuktskador.
STENULLENS FUKTEGENSKAPER

Ånggenomsläppligheten i stenull är hög
i förhållande till andra byggnadsmaterial, vilket gör att kondensation inte
sker inuti ett isolerskikt av Paroc stenull
trots ett eventuellt temperaturfall över
isoleringen och även om den s.k. daggpunkten faller inuti isoleringen.
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Tack vare stenullens höga ånggenomsläpplighet
förhindras kondensation inuti isolerskiktet. Detta
trots eventuellt temperaturfall och att daggpunkten
befinner sig inuti isoleringen.

PAROC ® BASIS ™

VATTENAVVISNING OCH HYGROSKOPICITET

Alla produkter av Paroc stenull behandlas vid tillverkningen på ett sätt som
gör dem vattenavvisande. Förmågan
att avvisa vatten gör att vatten som
rinner utefter ytan på t ex en skiva av
Paroc, inte väter fibrerna eller tränger
in i ullen. Endast om vattnet är utsatt
för tryck kan det pressas in i skivan.
Fibermaterialet kan i en sådan situation
ändå inte absorbera något vatten utan
detta kommer att ligga fritt mellan
fibrerna. Torkningen går därför snabbt,
inte minst på grund av den höga ånggenomsläppligheten. Produkter av Paroc
stenull kan inte suga vatten kapillärt.
De kan inte heller ta upp fukt ur luften,
annat än i försumbart små mängder vid
extrema fuktigheter.

VATTENRESISTENS OCH FUKTSTABILITET

Produkter av Paroc stenull har mycket
hög vatten- och fuktresistens. Dels är
själva fibermaterialet utomordentligt

resistent mot fukt, dels har det härdade
bindemedlet en mycket god fuktstabilitet.
KORROSION

Isolermaterial som är i kontakt med
metall kan medverka både passivt och
aktivt till korrosion om vatten eller
fukt är närvarande. Ett passivt bidrag
till korrosion ger isolermaterialet om
det binder vatten mot metallytan.
Eftersom Paroc stenull är vattenavvisande och saknar både hygroskopiska
och kapillärsugande tendenser, är dess
möjlighet till passivt korrosionsbidrag
minimalt. Dess låga diffusionsmotstånd underlättar tvärtom uttorkning
när förhållandena är gynnsamma för
detta. Omvänt leder det låga diffusionsmotståndet till att stenullen inte kan
bidra till att förhindra fuktvandring
mot en kall yta. Genom närvaron av
luft i isoleringen kan korrosionsangrepp
ske på korrosiva material om inte fukten kan torka ut. Isolermaterial som är
vattenlösligt kan öka vattnets elektriska
ledningsförmåga eller väsentligt förändra vattnets pH-värde och därigenom
bidra aktivt till korrosion. Den höga
fuktresistensen hos Paroc stenull gör att
lösligheten är mycket låg. Ledningsförmåga och pH-värde ändras inte. Vissa
andra typer av isolermaterial kan innehålla ämnen som direkt bidrar till korrosionsförloppet, t ex brandhämmande
salter. Paroc stenull är obrännbart i sig
och innehåller naturligtvis inga sådana
ämnen.
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FUKTKÄLLOR

En byggnadsdel kan tillföras fukt
genom nederbörd, kondensation av
vattenånga i luft, uppsugning av markfukt eller genom läckage. Dessutom
kommer alla material i kontakt med
luftens vattenånga och absorberar då
större eller mindre mängd vatten. Under byggnadstiden tillförs också stora
mängder vatten, s.k. byggfukt.
Normalt skiljer man på följande fuktkällor:
– Luftfukt
– Byggfukt
– Regnfukt
– Markfukt (vid ånghalt 100 %)
– Fritt vatten
LUFTFUKT

Luft innehåller vattenånga och
graden av innehåll beskrivs med den
relativa ånghalten – RÅ. Den relativa
ånghalten utomhus kan beräknas vara
85 % under vintern och 70 % under
sommaren. Den relativa ånghalten i
luften inomhus bestäms av uteluftens
temperatur och ånghalt, inneluftens
temperatur, fuktproduktionen inomhus
samt ventilationsintensiteten under
stationära förhållanden. Det vill säga –
om man har en jämn fuktproduktion
och jämn ventilationsintensitet – att
sambandet kan skrivas som; ånghalten
inomhus = ånghalten utomhus + det
s.k. fukttillskottet. Riktvärden på detta
fukttillskott vintertid kan vara; 3 g/
m3 för kontorshus, 4 g/m3 för normalt
bostadsutrymme.

PAROC ® BASIS ™

BYGGFUKT

Byggfukt är sådan fukt som tillförs
konstruktionen under byggskedet eller
vid tillverkningen av byggnadsmaterialet. Byggfukten skall efter byggskedet
torka ut så att konstruktionen kommer
i jämvikt med omgivande relativ ånghalt.
MARKFUKT

Inverkan av markfukt är i stor utsträckning beroende av grundvattenytans
läge, men också av jordarten, markytans vattenavledning och markens
dräneringsegenskaper. Markfukt kan
indelas i:
– Ytvatten
– Infiltrationsvatten (d v s ytvatten på
väg genom konstruktionen)
– Grundvatten
– Sprickvatten
– Kapillärt uppsuget vatten.
Ovanför högsta grundvattenytans
läge – HGV – skall markfukten alltid
förutsättas vara 100 % RÅ
FUKTTRANSPORT

De viktigaste fukttransportmekanismerna är:
– Diffusion
– Konvektion (som vattenånga)
– Kapillärsugning
– Tyngdkraft (som vätska)
DIFFUSION

från ett område med högre ånghalt till
ett med lägre. Diffusionen kan i praktiken anses oberoende av temperaturen.
KONVEKTION

Fuktkonvektion innebär att en luftmassas innehåll av vattenånga följer
med när luftmassan strömmar igenom
en konstruktion. Om luftmassan rör
sig från ett varmare utrymme till ett
kallare, kan vatten ångan i luften
kondensera på kalla ytor. Om luftströmmen går från kallt till varmt kan
kondensation inte ske, luftströmmen
verkar istället uttorkande. För normala
tillämpningar är det alltså farligt med
övertryck inomhus. Luftrörelsen – och
därmed konvektionen – hindras om det
någonstans i konstruktionen finns ett
lufttätt skikt.
KAPILLÄRSUGNING

Kapillärsugning strävar att utjämna
fukthalten i ett material genom fuktvandring i vätskefas. Kapillärsugning
kan vanligen försummas för torra
material men vid en viss kritisk fukthalt bildas det en sammanhängande
vattenmassa i materialet och fukttransporten genom kapillärsugning blir
då mycket stor. Denna typ av kapillär
vattentransport behöver sällan beaktas.
Den förekommer dock kring isolering i
mark och vid slagregn mot fasader.

Fuktdiffusion strävar att utjämna skillnader i ånghalt i luften genom molekylära rörelser. Fuktflödet går alltså
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KONVEKTIONEN DOMINERAR

Fuktdiffusion och fuktkonvektion kan
förekomma samtidigt och antingen
samverka eller motverka. Det har
tidigare alltid talats om vikten av att ha
en ångspärr i konstruktionen. Betraktar
man den mängd fukt som på grund
av diffusion kan transporteras från en
plats till en annan under viss tid, finner
man att den är liten jämförd med den
mängd som transporteras via konvektion. En ångspärr i yttervägg eller tak
fungerar därför egentligen i första hand
som konvektionsspärr eller lufttätning.
Mängden fukt som transporteras
genom konvektion är förutom av lufttrycksskillnaden över konstruktionen
också beroende av hålarean. Det är
viktigt att känna till att ett stort hål
medger mångfalt större fukttransport
än många små hål med sammanlagt
samma area. Det är därför viktigast att
undvika de stora otätheterna.

PAROC ® BASIS ™

ISOLERING ÖVER BETONG

Ett skäl som talar för värmeisolering
ovanpå plattan är att ett sådant golv
känns behagligare att gå på än ett golv
med en plastmatta limmad direkt
på betongen. Ett annat skäl är att
betongplattans yta kan utföras med
minskad noggrannhet. Nackdelen med
att ha isoleringen ovanpå plattan är
att man måste stoppa transporten av
fukt i ångfas upp genom plattan med
en ångspärr. Om den inte görs helt tät
riskerar man skador på golvet. Cellplast
kan inte ersätta ångspärren eftersom
det alltid blir springor mellan skivorna.
Cellplasten är dessutom inte tillräckligt
diffusionstät. Om man är det minsta
osäker på att kunna åstadkomma en
varaktigt tät ångspärr bör man istället
placera isoleringen under betongen.

ISOLERING UNDER BETONG

Det rationella – och framförallt säkra
– sättet att bygga platta på mark är att
isolera på undersidan med en öppen
isolering. Vad som talar för denna
typ av värmeisolering är att man får
en fuktmekanisk fördel i och med att
man får en fuktvandring från plattan
till marken, istället för från marken till
plattan. Hur kan detta vara möjligt?
Jo, marken har 100 % RÅ och en viss
temperatur, säg 17 °C. Detta ger ett
ångtryck av 1937 Pa. Isoleringen gör
att man får en temperatur i plattans
underkant som är högre än i marken, t
ex 20 °C. Mättnadsångtrycket i plattan
– alltså vid 100 % RÅ – är vid denna
temperatur 2338 Pa. Eftersom ångtrycken strävar efter ett jämviktsläge,
får man en ångtransport nedåt. Denna
fortsätter ända till dess att ångtrycken
är lika i mark och platta. I exemplet

ovan inträffar det då plattan får 83 %
RÅ. Den fuktighetsgraden påverkar
inte plastmatta eller lim. För att säkert
få en ångtransport nedåt, fordras en
temperaturskillnad på minst 2 °C,
vilket man får med 30 – 40 mm stenull
vid plattbredder upp till ca 15 meter.
Ur energiekonomisk synpunkt väljer
man dock ofta en betydligt tjockare
isolering. Detta ger även bättre säkerhet
mot fuktskador. Isoleringen måste
läggas under hela plattan. Om isolering
endast sker av randfälten, blir de inre
delarna av plattan oskyddade mot
markfukt. Isoleringen måste även dras
fram under kantbalkar, avstyvningar
etc. Eventuellt bör man där använda
ett isolermaterial som tål högre last än
isoleringen i övrigt.

Fukttransport

OISOLERAD PLATTA

Vad händer om man lagt en tät golvbeklädnad på en betongplatta som redan
hunnit torka till en genomsnittlig fuktighet av 90 % RÅ? Under plattan ligger ett dränerande och kapillärbrytande
skikt. Fuktigheten i marken är 100 %
RÅ. Eftersom temperaturen i plattan
blir densamma som i marken, kommer
man att få en ångtransport från marken
till den torrare plattan. Ångtransporten
kommer att fortsätta till dess att ångtrycken blivit utjämnade, d v s till 100
% RÅ. Följden blir förtvålning av golvbeläggningens lim eller mögelangrepp
på organiskt material.

KÄLLARVÄGGAR

Källarväggar utsätts för angrepp från
ett antal olika fuktkällor. I källarväggen finns byggfukt, utrymmet innanför
väggen innehåller luftfukt, i marken
utanför väggen förekommer markfukt.
Dessutom kan man riskera att få lokala
vattentryck mot väggen orsakade av
regn, smältvatten eller vattenströmningar i marken. Fukt kan också sugas
kapillärt genom bottenplattan upp i
väggen. Fukt i källarkonstruktioner
måste därför kunna torka ut. Konstruktören måste förutsätta att man
kan komma att förse insidan med tätt
material, t ex vinyltapet eller tät plastfärg. Det rationella sättet att förhindra
fuktproblem i källarvägg är därför att
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göra det möjligt för konstruktionen att
torka ut utåt. Om källarväggen isoleras
utvändigt med ett kapillärbrytande,
ånggenomsläppligt material kommer
utifrån kommande fukt att avledas.
Byggfukten kan torka ut genom den
ånggenomsläppliga isoleringen. Det
betyder att det gör detsamma vilket
material man har som inre ytbeklädnad. Det går alltså att ha ett tätt skikt
där.

T
FROST
När värme avgår från marken och temperaturen där blir lägre än 0 °C omvandlas markens vatteninnehåll till is,
marken tjälar. Av tjäle finns två slag; israndig (diskontinuerlig) tjäle och homogen tjäle. Endast den israndiga tjälen
ger upphov till tjällyftningar. Ett begrepp som är av stor betydelse i samband med tjäle är kapillaritet. Om man
placerar ett smalt rör i en skål med vatten kommer detta att stiga i röret. I marken händer samma sak, d v s en torr
jordart har förmåga att suga upp vatten beroende på att det i jorden finns små hålrum som tjänstgör som rör för
transport av grundvatten från en lägre nivå till en högre.

UPPKOMST AV TJÄLE

Alla jordarter har en viss förmåga att
binda vatten. Jordkornen omger sig
med ett vattenhölje vars tjocklek varierar med kornstorleken. När värmen
går ur marken omvandlas jordkornens
vattenhöljen till iskristaller – tjäle.
Stannar nu tjäle på ett visst djup –
tjälgränsen – och det finns förutsättning för att nya vattenmolekyler kan
transporteras dit, kommer dessa också

att övergå till is och ansluta sig till den
redan befintliga massan av iskristaller.
Isskiktet får därmed en volymökning
som – enligt minsta motståndets lag –
riktar sig uppåt och följaktligen lyfter
ovanliggande jord lager.
MEKANISM VID TJÄLLYFTNING.

Förutsättningen för en tillväxt hos
isskiktet är att det finns en kapillärförbindelse med grundvattnet. Isskiktet
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kommer då att ”stjäla” vattenmolekyler
från de jordkorn som befinner sig närmast under tjälgränsen. De ”bestulna”
jordkornen kommer i sin tur att stjäla
från de därnäst underliggande och
”stöldvågen” kommer att fortsätta på
detta sätt så länge isskiktet har kapillär
förbindelse med grundvattnet. Om
sådan förbindelse däremot saknas,
kommer isvolymökningen att utebli
och inga tjällyftningar äga rum.

OLIKA JORD GER OLIKA TJÄLE

Ju finkornigare en jordart är, desto
tjockare är det vattenhölje som omsluter det enskilda jordkornet. Detta gör
att vattenmolekyler kan transporteras
lättare och även snabbare då kornen
är små och transportvägen kort. I
en finkornig jordart sker dessutom
tjällyftningen lättare eftersom antalet
kontaktpunkter mellan isskiktet och
kornen är betydligt fler (belastningen
i varje punkt mindre). Leror utgör ett
undantag då de har liten kapillär stighastighet. I en grovkornig jordart blir
vattentransporten försvårad p.g.a. lång
transportväg och tunnare vattenhöljen.
Därtill kommer att belastningen i
beröringspunkterna är så stor att iskristallerna inte orkar lyfta ovanliggande
lager utan istället fyller ut hålrummen
mellan kornen. För att en tjällyftning
skall kunna ske behöver alltså följande
villkor uppfyllas samtidigt:

– Jordarten skall vara tjälfarlig.
– Vatten skall kunna transporteras till
tjälgränsen.
– Tillräckligt stor mängd värme skall
kunna försvinna ur det tjälfarliga
jordlagret.
– Belastningen på marken måste vara
mindre än tjälens lyftkraft.

begränsar värmeströmmen från marken
under isoleringen, vilket resulterar i ett
mindre tjäldjup genom att temperaturen under isolerskiktet mycket sällan
understiger 0 °C.

ISOLERING I MARK FÖRHINDRAR TJÄLSKADOR

Tjälskador kan förebyggas på olika sätt.
Man kan:
– Byta ut den tjälfarliga jordarten mot
en mindre tjälfarlig.
– Sänka grundvattennivån så att jorden
inte kan suga åt sig
vatten.
– Grundlägga på frostfritt djup.
– Lägga ett lager värmeisolering i
marken.
Det ur ekonomisk synvinkel mest
intressanta alternativet är att lägga
ett värmeisolerande lager. Fördelen
med markisolering är att man starkt

Det minskade tjäldjupet ger i sin tur:
– Mycket liten risk för tjälskador.
– Mindre grundläggningsdjup för hus
mm.
– Mindre läggningsdjup för vatten- och
avloppsledningar.
För att få en fungerande markisolering
krävs att man ställer följande krav på
isolermaterialet:
– Det får inte ruttna.
– Det måste motstå angrepp från
marksyror.
– Det måste ha hög tryckhållfasthet.
– Det måste ha bra värmeisoleringsförmåga.
Ecoprim som är en extruderad cellplast
uppfyller dessa krav.

Tjällyftning
<0°C

Uppåtriktad
resulterande kraft

+0°C
–

Tjärgräns:
Iskristallbildning
ger volymökning

>0°C

Kapillär fukttransport

Grundvatten
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LÖSNINGAR
Det finns många olika rekommendationer för isolermaterial som skall användas i mark och för konstruktioner på
mark. Den gamla traditionen att ta hänsyn till den naturliga geografin följs tyvärr inte alltid. I dag bygger man
hus på gamla sankmarker eller uttorkade sjöbottnar eller på andra typer av mark som är mindre lämpliga för
detta syfte. De lokala förhållandena bör tas med i beräkningen när man bestämmer sig för en lösning. De olika
markisoleringslösningarna är mer eller mindre motståndskraftiga mot fuktbelastning. Funktionen och de viktigaste
skillnaderna presenteras i lösningarna nedan.

PAROC® STENULL – NATURLIGT HÅLLBART
1

BRANDSÄKERT							
PAROC Stenull brinner inte. Isoleringen tål temperaturer över 1000 °C och bidrar till brandsäkerhet och
hållbart byggande. PAROC Stenull är klassificerat i Euroklass A1, obrännbart material.

2

FUKT- OCH VATTENAVVISANDE
					
Fuktig isolering har sämre isolerförmåga. PAROC Stenull kan varken absorbera eller lagra fukt utan är
vattenavvisande och bevarar samma goda isolerförmåga under hela byggnadens livslängd.

3

BEHÅLLER FORM OCH ISOLERFÖRMÅGA				
Sten är ett oorganiskt material som varken åldras, krymper eller förändrar form. Detsamma gäller stenull.
PAROC Stenull bevarar samma goda värme- och brandisoleringsförmåga under hela byggnadens livslängd
och bidrar till effektiv energihushållning.

4

LJUDISOLERANDE						
Stenullens fiberstruktur och densitet ger den utmärka ljuddämpande egenskaper. PAROC Stenull dämpar
buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig inomhusmiljö.
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LÖSNINGAR

PLATTA PÅ MARK
ALLMÄNT

FUKTINNEHÅLL (KG/M 3)

I en platta på mark i en uppvärmd
byggnad måste man alltid använda en
värmeisolering. Dess främsta uppgift är
att hålla den relativa fuktigheten i golvet på en för golvmaterialet ofarlig nivå.
Dessutom skall isoleringen begränsa
värmeförlusterna längs golvets ytterparti. Om värmeisoleringen i plattan
görs mycket tjock kan en tjälisolering
behövas utanför grunden.
Den säkraste lösningen ut fuktsynpunkt är att placera värmeisoleringen
under plattan. Ett grundläggande
villkor för att en platta på mark skall
fungera är att en absolut säker kapillärbrytning och en dränering finns mellan
marken och betongplattan. Byggmetoden med platta på mark förutsätter att
betongplattan inte i någon punkt står i
kontakt med kapillärt uppsuget vatten.
Isoleringen måste vara torr för att inte
golvet skall få för hög fuktighet.

VIKTIGT ATT BEAKTA

• Konstruktionen skall vara kapillärbrytande, d v s förhindra grundvatten,
kapillärt uppsuget vatten eller utifrån
infiltrerat vatten att nå värmeisoleringsmaterial eller fuktkänsliga golvmaterial.
• Den skall också sänka den relativa
fuktigheten d v s genom en värmeisolerande funktion hålla RF så låg att
fuktkänsliga golvmaterial skyddas.
• Den skall vidare vara bärande d v s
vara hållfast och deformationsstyv nog
att bära rörliga laster.
• Den skall dessutom vara beständig
d v s bara innehålla material som tål
de förekommande fuktbelastningarna
utan att brytas ner eller avge farliga
ämnen.
• Plattan måste kunna torka ut uppåt
eller neråt innan täta golvbeläggningar
läggs på. Speciellt förtjockningar av
plattan är svåra att torka ut.
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• Fuktspärrens funktion är även att
separera fuktkänsligt material, t ex trä
på plattan, från betong.
• Vid isolering under plattan läggs
eventuell fuktspärr ovanpå plattan.
• Diffusionstät golvbeläggning med
fuktkänsligt lim kräver fuktspärr.
• Vid isolering ovanpå plattan placeras
fuktspärren mellan platta och isolering.
Detta förutsätter mycket väl rengjord
platta.
• Rekommendationerna gäller generellt
plattor för småhus. Vid större plattor,
bredare än 10 m, krävs speciell fuktlösning. Exempelvis med fuktspärr mellan
isolering och platta.
• Vid golvvärme bör isoleringen kompletteras med fuktspärr mellan platta
och underliggande isolering.

•
•
•
•

STENULL
FRIGOLIT (EPS)
80% RH
85% RH

140
130
120
110
100
90
80
70
60
OKT ÅR 1

JAN ÅR 2

MA J ÅR 2

SEPT ÅR 2

JAN ÅR 3

MA J ÅR 3

SEPT ÅR 3

Genomsnittliga fuktinnehållet i en 80 mm platta på mark med olika värmeisolermaterial under betongplattan. De horisontella linjerna representerar 80% RH och
85% RH. Torktiden för att nå 85% RH är tre gånger längre med Frigolit och Ecopir. För att nå samma torktid som plattan med stenull måste värme tillföras.
Källa: Data från forskningsrapport, Moisture performance of Mineralwool products, VTT R04783-17
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LÖSNINGAR

1

2

6

3

4
5

PLATTA PÅ MARK MED MARKSKIVA

PAROC stenull är ett idealiskt material
för isolering under betongplattor eftersom materialet är både kapillärbrytande
och diffusionsöppet. Används Paroc
stenull under plattan kan den betraktas
som en torr applikation och därför
behöver inga korrigeringar av lambdavärdet göras vid beräkning av plattans
U-värde. Torktiden för en platta med
stenull är 60–70 % kortare än motsvarande plastisolering som t.ex. Ecoprim.
Plattan fortsätter dessutom att torka ut
nedåt även efter golvbeläggning. Lasten
från väggen leds i regel ner i kantbalken
och där kan det vara lämpligt att använda Ecoprim eller ett L-element.
Markskivan finns i olika kvaliteter
beroende på belastning. PAROC GRS
40, Markskiva klarar belastningar upp
till 40 kPa (4000 kg/m2) i utbredd
korttidslast. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller
leverantör.

GRS MARKSKIVA
1

Betongplatta med armering

2

L-element

3

PAROC GRS 30 alt GRS 40 Markskiva

4

Dränerande material

5

PAROC XMS 090 Fiberduk

6

PAROC XES 200 Ecoprim

GRS 30 lD 0,037 W/mK
Jordart
		

Isolertjocklek (mm)
200

250

300

Lera eller silt
Sand eller grus
Berg		

0,139
0,151
0,173

0,119
0,129
0,145

0,105
0,113
0,125

Indata: Byggnadens geometri Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i
kantbalk är måttliga.
Anmmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av
köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar.
Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför
endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. Källa: www.energiberakning.se
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PLATTA PÅ MARK MED MARKLAMELL

Den traditionella och mest beprövade
lösningen för att isolera under betongplattor är att använda Markskiva. För
att nå önskad isolertjocklek måste man
då oftast lägga flera flera lager isolering.
Här visas ett exempel på hur man kan
bygga upp en betydande isolertjocklek
i ett skikt genom att använda GRL 30
Marklamell. Detta förfarande minskar
läggningstiden avsevärt. Marklamellen
har samma tryckstyrka som GRS 30
Markskiva dvs upp till 30 kPa i utbredd korttidslast. Vid installation ska
Marklamellerna ställas på högkant och
med överlapp så att de sågade ytorna är
i horisontellplanet. Marklamellen kan
kompletteras med en tunn stenullsboard exempelvis PAROC ROB 60t som
läggs ovan Marklamellerna före armering och betong appliceras. Tillåten
linjelast för L-elementet enligt aktuell
tillverkare eller leverantör.

GRL MARKLAMELL
1

Betongplatta med armering

2

L-element

3

PAROC GRL 30 Marklamell

4

Dränerande material

5

PAROC XMS 090 Fiberduk

6

PAROC XES 200 Ecoprim

GRL 30 lD 0,038 W/mK
Jordart
		

Isolertjocklek (mm)
200

250

300

Lera eller silt
Sand eller grus
Berg		

0,141
0,153
0,177

0,121
0,132
0,148

0,107
0,115
0,128

Indata: Byggnadens geometri Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i
kantbalk är måttliga.
Anmmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av
köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar.
Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför
endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. Källa: www.energiberakning.se
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PLATTA PÅ MARK MED ECOPRIM

Normalt är Markskivan fullt tillräcklig
för småhus, men vid större byggnader
som tex industribyggnader med högre
belastningar bör Ecoprimprodukter
väljas. Ecoprim som är en extruderad
polystyrencellplast har en mycket hög
motståndsförmåga mot belastningar
och lämpar sig väl i konstruktioner där
krav finns på lastupptagningsförmåga. I
fuktiga miljöer kommer också Ecoprim
till sin rätt där den täta cellstrukturen
hindrar fukt och vatten att ta sig in i
produkten vilket medför att den bibehåller sina goda isoleringsegenskaper.
Nedan följer ett exempel med Ecoprim
under en platta på mark.
PAROC Ecoprim finns i olika
kvaliteter med tryckhållfast från 90
upp till 225 kPa långtidslast. Tillåten
linjelast för L-elementet enligt aktuell
tillverkare eller leverantör.

ECOPRIM
1

Betongplatta med armering

2

L-element

3

PAROC XES Ecoprim

4

Dränerande material

5

PAROC XMS 090 Fiberduk

6

PAROC XES 200 Ecoprim

XES lD 0,037 W/mK
Jordart
		

Isolertjocklek (mm)
200

250

300

Lera eller silt
Sand eller grus
Berg		

0,139
0,151
0,173

0,119
0,129
0,145

0,105
0,113
0,125

Indata: Byggnadens geometri Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i
kantbalk är måttliga.
Anmmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av
köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar.
Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför
endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. Källa: www.energiberakning.se
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TJÄLISOLERING
UTANFÖR UPPVÄRMD BYGGNAD

Vid grundläggning på tjälfarlig mark (t
ex silt, lera och morän) skall grundkonstruktion till en byggnad skyddas mot
påverkan av tjäle. Grundläggningsdjupet får sättas till 0,35 m under avsedd
markyta. I standarden EN ISO 13793
beskrivs metoden för dimensionering
av tjälisolering. Tabell 9 visar tjocklekar
och utbredning för olika platser i landet
enligt kartan, se sidan 15. Vid större
isolertjocklekar än 180 mm kan plattan
principiellt betraktas som ouppvärmd.
Då blir tjockleken och utbredning
enligt tabell 10. Isolering utanför byggnaden benämns antingen randisolering
eller perimeterisolering.
FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnaden värms till minst 17 °C.
Byggnadens bredd är minst 4 m.
Plattans värmemotstånd
Rf ≤ 5 m2 °C/W, vilket motsvarar
180 mm normal golvisolering

OUPPVÄRMDA KONSTRUKTIONER

Fundament och grundplattor till kalla
byggnader på tjälfarlig mark måste
grundläggas på frostfritt djup eller
förses med ett heltäckande isolerskikt
undertill. Genomföringar skapar
köldbryggor som kan medföra skador.
Genom att tjälisolera med Ecoprim
hindras frosten att tränga ner och det
värmemagasin som byggs upp i jorden
under den varma årstiden stannar kvar.
Då undviker man risken för tjälskador.
Markisolering ger enklare och billigare
grundläggning. I princip skulle man,
med väl tilltagen isolering, kunna
bygga direkt på markytan och ändå
undvika tjällyftning. Ett material för
markisolering i kall och fuktig miljö
måste ha mycket låg fuktupptagning
för att bevara sitt goda isolervärde. Det
måste också vara beständigt i markmiljö. I många fall ställs dessutom krav på
hög tryckhållfasthet. Ecoprim uppfyller

När isolertjockleken i plattan är ≤ 180 mm:
PERIMETERISOLERING VARMA KONSTRUKTIONER
Zon

Markisolering
bredd, b mm

Markisolering
bredd vid hörn (b+600 mm)

Tjocklek
mm

1, 2
3
4
5
6

–
_
600
600
1200

_
600
1200
1200
1800

_
50
50
80
100

När isolertjockleken i plattan är > 180 mm:
PERIMETERISOLERING VARMA KONSTRUKTIONER
Zon

Markisolering
bredd, b mm

Markisolering
bredd vid hörn (b+600 mm)

Tjocklek
mm

1, 2
3
4
5
6

–
600
1200
1200
1200

600
1200
1800
1800
1800

50
50
70
80
100
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samtliga krav och är ett utmärkt material för markisolering.
Normalt jämnas schaktbotten av med
100 – 200 mm sand, grus eller finmakadam och ovanpå läggs Ecoprim. I
södra Sverige krävs en isolertjocklek
från 40 till 80 mm medan det i norr
krävs upp till 180 mm. Om de tjälsäkra
avjämningsmassorna ökas till ca 400
mm kan isolertjockleken minskas med
25 %.

LÖSNINGAR

Principskiss hela byggnaden
b+1200

≥4,0 m

b

b+1200

b+600

•
Pajala•
•
Gällivare

Kiruna

Golv
600

6

Utkragande Ecoprim

Arjeplog

Principskiss utåtgående hörn
1200

1200

•Luleå

•

•Skellefteå

Lycksele

600

600

•
5

•Umeå

•Östersund
4
Idre
Sundsvall
Sveg
•
•
•5
•Hudiksvall
Mora

•

Falun

•Gävle

• Uppsala
3
•Hagfors Västerås •
Karlstad
• • • •Stockholm
Strömstad
Örebro
•
Uddevalla
Norrköping
•
•
Linköping
••
Göteborg Vänersborg
2 •Västervik
• ••
Borås Jönköping
•
•1
Malmö•

Halmstad
Helsingborg
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• •Kalmar

Växjö
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Exempel på uteluftsventilerad krypgrund,
isolering i bjälklaget
begränsas, eventuellt
isoleras även marken.

KRYPGRUNDER
ALLMÄN BESKRIVNING

En krypgrund kan kan anordnas på
olika sätt och med olika funktion. Huvudsakligen talar man om uteluft- eller
inneluftventilerade krypgrunder, det
vill säga kalla eller varma. Forna tiders
torpargrund påminner mest om den
inneluftventilerade krypgrunden. Ofta
har man frångått förutsättningarna
för torpargrunden och därmed skapat
konstruktioner med fuktproblem.
Det går att åstadkomma fungerande
krypgrunder enligt båda principerna
om rekommendationerna i det följande
eftersträvas.
Följande förändringar har skett som
skiljer torpargrunden från den moderna
uteluftsventilerade krypgrunden:
Bottenbjälklagets värmeisolering och
täthet har ökats.
Markisolering förekommer sällan, i torpargrunden fanns en s.k. ”mullbänk”
på insidan av grundmurens insida en
bit upp på muren.
Vintertid isolerades grundmuren från
utsidan med granris och snö som skottades upp mot muren.
Idag ventileras grunderna året om. I
torpargrunden sattes ”kattgluggarna”
igen vintertid.
Torpargrunden värmdes av inneluft
genom otäta golv och av eldstadsfundament.
Bättre avrinning från huset då husen
byggdes på naturliga höjder i naturen.

VIKTIGT ATT BEAKTA

Många faktorer påverkar på olika sätt
fuktskyddet i krypgrunden. De avspeglas i de viktigaste sätten att tillgodose
fuktskyddet.
• En krypgrund skall kunna inspekteras.
• Organiskt material, trä etc. avlägsnas
från marken i krypgrunden.
• Ytvatten hindras att rinna i krypgrunden.
• Om marken inte är självdränerande
dräneras och planeras den så att ingen
fri vattenyta kan uppstå i krypgrunden.

• Markfukt hindras att avdunsta från
mark och väggytor.
• Bottenbjälklaget görs tätt för att hindra lukter att nå boutrymmen.
• Undertryck skapas i krypgrunden för
att hindra lukt att spridas.
• Temperatur, relativ fuktighet och
luftomsättning regleras årstidsvis så att
kritiska fuktnivåer undviks för material
in mot krypgrunden.
• Grunden hålls så varm som möjligt.
• Yttre grundmuren värmeisoleras.

KRYPRUM MED UTELUFTSVENTILATION
Följande åtgärder kan vidtas för att förbättra fuktskyddet i en krypgrund. Temperaturen blir högre och den relativa fuktigheten sänks och material i
krypgrunden får därmed bättre förutsättningar.
• De yttre grundmurarna värmeisoleras med Ecoprim för att nedkylningen skall bli mindre.
• Krypgrunden värms eller avfuktas under kritiska perioder med hög luftfuktighet, sommartid i första hand.
• Marken värmeisoleras med kapillärbrytande material vilket minskar trögheten för temperaturförändring.
• Bottenbjälklagets undersida isoleras med WAS 35t Klimatskiva 600. Detta innebär att de fuktkänsliga delarna av trä hamnar i ett varmare
• och torrare klimat.

TILLÄGGSISOLERING
Instruktion och rekommendation enligt ovan kan tillämpas även för befintliga byggnader. En ökad isolering på grundmurens insida kan innebära
behov av randisolering runt byggnaden. Gamla krypgrunder har ofta dålig isolering och är otäta. För att förbättra kontrollen och spara energi kan
man tilläggsisolera från undersidan. Se till att luft inte läcker in längs kanterna. En heltäckande isolering på undersidan gör att trävirket håller sig
torrt. Tänk på att ventilera krypgrunden på rätt sätt.
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KÄLLARYTTERVÄGG
ALLMÄN BESKRIVNING

Källarväggen utsätts för angrepp från
ett antal olika fuktkällor. I källarväggen finns ursprungligen en mängd
byggfukt som måste få torka ut. I
marken utanför väggen förekommer
markfukt. Dessutom kan man riskera
att få lokala vattentryck mot källarväggen orsakade av regn smältvatten eller
vattenströmningar i marken. Fukt kan
också sugas kapillärt genom bottenplattan upp i väggen.
BYGGFUKT

Byggfukt i källarkonstruktioner måste
kunna torka ut, antingen utåt eller inåt.
Om väggens insida kläds med ett tätt
material, exempelvis vinyltapet eller tät
plastfärg, kan byggfukten i praktiken
bara torka utåt.
En riktig nykonstruktion av en källarvägg är därför diffusionsöppen på
utsidan.
MARKFUKT

Ur fuktsynpunkt är markfukten det
största problemet. Man ska alltid räkna
med en relativ fuktighet (RF) i marken
på 100 % även om den tidvis är lägre.
Markfukt, som fritt vatten, tas omhand
med en dränering. För säkerhets skull
måste väggen förses med ett kapillärbrytande skikt så att vattenströmningar
i dräneringen inte skadar väggen.

YTFUKT

Planera med fall ut från byggnaden.
Färdig terräng planeras med ett fall på
helst 1:20 och minst 1:50 och tre meter
ut från byggnaden. Man kan också
bygga med ett fall längs väggen till
lägre liggande terräng om förhållande
så medger. Takvatten skall inte tas till
dräneringsledningen, men ledas bort
från grundmuren.
VIKTIGT ATT BEAKTA

• Den vanligaste utformningen är att
låta grundplattan sticka utanför källarväggen och gjuta ett hålkäl på klacken.
Hålkälet måste gjutas noggrant så att
den täcker sprickan mellan vägg och
platta. För säkerhets skull skall man
fuktisolera väggen upp till en höjd av
0,5 m över hålkälet.
• Ett sätt att åstadkomma kapillärbrytning är att ställa en markisoleringsskiva
mot källarväggen. Eventuellt vatten
i marken kommer att rinna parallellt
med skivan eftersom motståndet
normalt är större i skivan än i marken.
I en del täta jordar kan det omvända
inträffa. För att förhindra att vattnet
rinner in genom skivan till väggen
måste skivan därför kompletteras med
ett dränerande lager utanför, minst
måttligt genomsläpplig jordart. Skivan
ingår i dräneringssystemet och måste
därför ha kontakt med den avledande
delen.
• En spårad skiva eller fuktskyddsmatta
är öppen nertill och ökar risken för
vatteninträngning vid vattentryck.
• Om risken är stor för vattentryck mot
väggen förses denna med asfaltmatta,
oavsett typ av isolering.

• Dränerande återfyllnad måste leda till
dräneringsledningen.
• Byggfukten måste kunna torka ut utåt
om insidan av källarväggen är klädd
med ett tätt skikt.
• Väggen måste skyddas mot fukt
utifrån
TILLÄGGSISOLERING

Samma instruktioner och rekommendationer gäller även vid åtgärder i
befintliga byggnader. Under normala
förhållanden är en isolering av murens
utsida tillräcklig för avledning av vatten
och isolering.
Med uppvärmning till >18 °C i källaren
räcker detta för att förhindra att fukt
tränger in i källaren.
INVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARYTTERVÄGG

Med hänvisning till resonemangen
om fukt tidigare blir slutsatsen att en
invändig isolering av källarväggen
Innebär risker. Källarväggen blir kallare
och därmed fuktigare än utan isolering
eller vid utvändig isolering. Om åtgärden väljs skall stomme av trä undvikas.
Ingen ångspärr i denna vägg, det är
istället viktigt att isoleringen medger
fuktvandring åt båda håll.
VIKTIGT ATT BEAKTA

• Det är stor risk för mögel mot väggen
och lösningen bör undvikas i möjligaste
mån.

REKOMMENDATIONER
En källarvägg kan isoleras med Markskiva under följande förutsättningar:
OO
OO
OO
OO
OO

Stenull används aldrig till mer än en vånings djup under mark.
Vid onormalt fuktiga markförhållanden väljs andra lösningar.
Marklutning från huset är minst 1:20 de närmaste 3 meterna ut från huset.
Temperaturen i källaren hålls ständigt vid 18-20 °C.
Markskivan ansluts till dräneringsgruset, med tillhörande fiberduk, runt dräneringsledning och grus. Fiberduken runt dräneringsgruset avslutas mot stenullens nedre kant.
OO Källarmuren asfaltstryks 0,5 meter upp på väggen.
OO Återfyllnad kan ske med befintliga, väl blandade, massor.
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KÄLLARYTTERVÄGG MED MARKSKIVA

Om en källarvägg fuktskadas av
vatten utifrån, beror detta oftast på att
dräneringen inte fungerar. När detta
åtgärdas är det lämpligt att samtidigt
fuktsäkra och tilläggsisolera källarväggen med Markskiva. Ovan mark kan
man använda I-element.

5

1

Mursten eller betong

2

PAROC GRS 20 alt GRS 30, Markskiva

3

PAROC XGI 100, I-element

4

Min. 200 mm dränerande material runt dräneringsrör alt. befintliga väl blandade massor

5

PAROC XMS 090, Fiberduk*)

*) Fiberduk (beroende på fyllnadsmassa kan denna dras upp och även täcka isoleringen).

GRS 30 lD 0,037 W/mK
Jordart
		

Isolertjocklek källarvägg (mm)
50
100

200

300

		
		

Isolertjocklek under plattan (mm)
50
100

200

300

Lera eller silt
Sand eller grus
Berg		

0,356
0,395
0,317

0,139
0,146
0,156

0,100
0,103
0,108

0,233
0,251
0,279

Indata: Byggnadens geometri Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i
kantbalk är måttliga.
Anmmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av
köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar.
Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför
endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. Källa: www.energiberakning.se
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KÄLLARYTTERVÄGG MED ECOPRIM

Ecoprim källarvägg passar för utvändig isolering av källarväggar; särskilt
där man kan förvänta stort jordtryck –
t ex av trafiklast i centrumbebyggelse.
Ecoprimprodukter har mycket låg
fuktupptagning. De behåller därför
sin höga värmeisoleringsförmåga även
i extremt fuktiga miljöer.

1

Mursten eller betong

2

PAROC XEC 300 ggj, Ecoprim Källarvägg

3

PAROC XMS 090, Fiberduk och PAROC XFF 002, Dukstift

4

Återfyllning med befintligt material

XEC 300ggj Ecoprim Källarvägg lD 0,037 W/mK
Jordart
		

Isolertjocklek källarvägg (mm)
50
100

200

300

		
		

Isolertjocklek under plattan (mm)
50
100

200

300

Lera eller silt
Sand eller grus
Berg		

0,356
0,395
0,317

0,139
0,146
0,156

0,100
0,103
0,108

0,233
0,251
0,279

Indata: Byggnadens geometri Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i
kantbalk är måttliga.
Anmmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av
köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar.
Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför
endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. Källa: www.energiberakning.se
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NÄR DU VÄLJER PAROC® VÄLJER DU TRYGGHET
Tid är en bristvara. Men vi gör vårt yttersta för att säkerställa att din vardag fungerar. Med genomtänkta logistiklösningar, hög leveranssäkerhet, engagerad och pålitlig kundservice, konsultationer och goda råd under projekteringsprocessen, utbildning och praktiska hjälpmedel som snabbguider, beräkningsprogram och monteringsanvisningar vill vi skapa trygghet, enkelhet och lönsamhet för dig som kund.
LEVERANSSÄKERHET

Kostnadseffektivitet ställer allt
större krav på effektiva logistik- och
transportlösningar. Med 97,6 % leveranssäkerhet och väl genomarbetade
logistiklösningar kan du känna dig
trygg i att våra produkter finns på rätt
plats vid rätt tidpunkt.

97,6 %
LEVERANSSÄKERHET 2016

VARFÖR PAROC®?
OO NÄRPRODUCERAT							
PERSONLIG RÅDGIVNING

Varje år får vi mer än 1500 frågor
om isolering och isoleringsprodukter.
Ingen fråga är för liten eller för stor
för att få ett svar från våra experter.
Ger du oss förutsättningarna så lovar
vi att ge dig besked och göra de rätta
beräkningarna. Vi berättar varför man
ska isolera, vilka produkter som skall
väljas, ger produktinformation, montageanvisningar, tolkningar av lagar
och bestämmelser med mera. Skulle
det vara något som vi inte kan svara på
direkt tar vi hjälp av våra omfattande
branschkontakter.

När du köper PAROC köper du närproducerat och bidrar därmed till minskade
utsläpp och ett hållbart samhälle.
OO NATURMATERIAL							
Sten är ett ekologiskt material som varken åldras, krymper eller förändrar form. Detsamma gäller PAROC Stenull, en isolering som är miljövänlig genom hela livscykeln.

OO ENERGIKLOKT
För att uppnå EUs klimatmål behöver även installationer isoleras tillräckligt för att spara
energi och minska miljöbelastingen. Med snart 80 års erfarenhet hjälper vi dig att göra
nästa projekt energiklokt.

OO BRANDSÄKERT
Valet av isolermaterial blir allt viktigare för att skydda liv och egendom. PAROC Stenull
lever upp till den brandsäkerhet den utlovar. Klassad i Euroklass A1.
OO TILL DIN TJÄNST							
Tid är en bristvara. Vi hjälper dig med rådgivning under hela byggprocessen, utbildar
och bidrar med hjälpmedel.
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PAROC.SE

På PAROC.SE finns alltid de senaste
produktnyheterna och aktuell produktinformation. Här kan du hämta
byggvarudeklarationer, typgodkännanden, produktbroschyrer och
fickguider. Du hittar också en stor
mängd teoretisk kunskap om
bl a brandsäkerhet, energieffektivisering och hållbarhet.

BERÄKNINGSVERKTYG

På PAROC.SE hittar du också våra
beräkningsprogram, t ex PAROC
ProSaver som hjälper dig beräkna
energibesparingen vid en tilläggsisolering av låglutande tak, vindsbjälklag, ytterväggar och källarväggar.
Med ProSaver kan du beräkna
den potentiella energibesparingen i
kWh och kronor/år samt miljöeffekten i form av minskad CO2. Du kan
även beräkna återbetalningstiden på
planerad investering.

MONTERINGSANVISNINGAR

För att underlätta ditt arbete har
vi samlat alla Parocs anvisningar
på PAROC.SE under Hjälpmedel &
Dokument: Projekteringsanvisningar,
arbetsanvisningar, monteringsanvisningar, skötsel- och underhållsanvisningar.
Samtliga anvisningar finns att ladda
ned som pdf-filer och vissa monteringsanvisningar finns som animeringar.

DESIGNVERKTYG

För att underlätta designprocessen
erbjuder vi nedladdningsbara CADfiler på vår hemsida.

cad-filer
Byggisole
ring
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PAROC ® BASIS ™

ANTECKNINGAR
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PAROC ® BASIS ™

ANTECKNINGAR
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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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