PAROC® PROOF ™
Brandsäkra och energieffektiva lösningar för låglutande tak
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SNABBT,
ENERGIKLOKT
OCH BRANDSÄKERT
Isolering spelar en allt viktigare roll för att möta ökade
krav på energieffektivitet i byggnader och ett välisolerat
tak är ett av de mest effektiva sätten att spara energi.
Samtidigt kan tjocka lager med brännbar isolering öka
brandbelastningen markant i en byggnad och valet av
isoleringsmaterial får därför en allt större betydelse för
byggnadens samlade brandsäkerhet.
Parallellt med denna utveckling ställs också nya krav på
kostnadseffektivitet i byggprocessen och inte minst förtätningen i storstäderna skapar nya utmaningar för logistik
och transporter.
Paroc har ett omfattande program av stenullsprodukter
för isolering av låglutande tak. Stenullsprodukter är
obrännbara och förblir opåverkade, ingen krympning
eller svällning sker, när de utsätts för varierande fukt- och
temperaturförhållanden.
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Lösningar för alla typer av låglutande tak
Paroc Stenull – Naturligt hållbart
Hög leveranssäkerhet
Flexibla logistiklösningar

PAROC® PROOF ™ – BRANDSÄKRA
LÖSNINGAR FÖR HÅLLBARA TAK
Rätt material och rätt lösning blir viktigare och viktigare
för att skapa energieffektiva och hållbara byggnader .
Inte minst när det gäller brandskydd . PAROC® PROOF™
är samlingsnamnet för vårt breda sortiment av isolerlösningar för låglutande tak – de flesta producerade i vårt
obrännbara material PAROC® Stenull .
Hållbart byggande ställer nya krav på både material och
processer och vi vill bidra med produkter, lösningar och
service som innebär en förenklad process med högre kostnadseffektivitet samtidigt som kraven på energieffektivisering, brandsäkerhet och hållbarhet tillgodoses.
Vårt PROOF-sortiment innehåller ett brett urval isolerlösningar för låglutande tak och vi arbetar ständigt med
förbättringar och utveckling av nya, innovativa lösningar.
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LAMELLER ELLER SKIVOR?

Valet står mellan en lösning som består av enbart skivor
eller en kombination med skivor och lameller. Detta val
beror främst på önskat U-värde. Vid mindre isolertjocklekar
används med fördel en traditionell lösning med skivor.
Metoden är väl beprövad och fungerar bra. Isolertjockleken
på skivor är dock begränsad och vid stora isolertjocklekar är
det lämpligt att använda en lösning med skivor och lameller.
Läggningstiden reduceras och samtidigt erhålls en tryckfast
lösning med lägre vikt. Ökade krav på energihushållning och
lägre U-värden gör denna lösning attraktiv.
FÖRDELAR MED PAROC®
PROOF ™ TAKLAMELLSYSTEM:

FÖRDELAR MED PAROC®
PROOF ™ SKIVSYSTEM:

O Snabb och effektiv
läggning
O Underlättar energieffektivisering
O Både till nybyggnad
och renovering
O Enklare montering
O Minskat spill
O Brandsäkert
O Fuktsäkert
O Hållbart

Traditionell lösning
Beprövad funktion
Energieffektiv
Både till nybyggnad
och renovering
O Brandsäkert
O Fuktsäkert
O Hållbart
O
O
O
O
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PAROC ® PROOF ™ – BRANDSÄKRA LÖSNINGAR FÖR HÅLLBARA TAK

Tack vare stenullens grundläggande egenskaper kan vi
erbjuda många fördelar jämfört med andra typer av isolering.
Fördelar som märks både under och efter byggnationen och
som alla bidrar till hållbart byggande.

PAROC® STENULL –
NATURLIGT HÅLLBAR ISOLERING

Bilden ovan visar hur olika material påverkas vid olika tid och
temperaturer i ett brandförlopp.
STENULL ÄR EN MÅNGSIDIG, OBRÄNNBAR VÄRMEISOLERING

PAROC® Stenull är det mest mångsidiga och mest använda
värmeisoleringsmaterialet i många europeiska länder.
UTMÄRKT BRANDMOTSTÅND GER GODA EGENSKAPER I KONSTRUKTIONER

PAROC® Stenull är ett effektivt brandisolerande material
som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. Detta
innebär att stenullen fungerar som isolering mot värme
även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand.
PAROC® Stenull är klassificerad i Euroklass A1, obrännbart material, vilket är den högsta klassen för byggmaterials
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brandegenskaper. PAROC® Stenull ger endast ifrån sig
obetydlig mängd rök och gaser vid brand.
I konstruktioner som isolerats med PAROC ® Stenull
bromsas eller förhindras spridning av eld helt och hållet.
BEHÅLLER SIN FORM

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

Stenull kan inte absorbera eller lagra fukt utan endast
transportera denna mot den kallaste 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.
LIVSLÅNGT ISOLERINGSMATERIAL

PAROC® Stenull behåller sina värmeisoleringsegenskaper
under en byggnads hela livslängd. PAROC® Stenull är ett
kemiskt robust material med starkt motstånd mot organiska oljor och lösningar.
MILJÖVÄNLIG

PAROC® Stenull är miljövänlig genom hela livscykeln och
är inte skadlig för naturen under eller efter användning.
Stenull innehåller inte ingredienser eller kemikalier som
förhindrar eller försvårar återvinning.
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MYNDIGHETSKRAV
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

Här presenteras reglerna översiktligt. För de fullständiga byggreglerna se www.boverket.se

Läs mer om byggregler på BOVERKET.SE
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ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING

Kraven gällande energihushållning i Boverkets byggregler,
BBR, styrs av kraven i plan- och bygglagen, PBL och planoch 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 byggnaden (Aom) högst uppgår
till de värden som anges i tabell 9:2a på sidan 10.
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 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.
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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

Se Boverkets Regelsamling för byggande BBR, för de fullständiga byggreglerna.
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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).

11

LUFTTÄTHET

BBR ger inget specifikt gränsvärde för
täthet. I ett allmänt råd betonas dock
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 krav för
passivhus, där täthet är en mycket
viktig egenskap.
VERIFIERING

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.
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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.
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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.
Läs mer om energideklarationer och byggregler på BOVERKET.SE
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En energideklaration utförs av en oberoende expert och ger
bl a följande information om byggnaden.
1
2
3
4
5

Den visar byggnadens energiprestanda och uttrycks i kWh/m²
och år.
Den visar åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
Den innehåller även uppgifter kring uppvärmnings- och ventilationssystem.
Den visar också om en radonmätning är utförd.
För att underlätta en jämförelse mellan olika byggnader visas
också energiprestandan i en skala från A till G.

Bilden visar energideklarationens sammanfattning och innehåller
bl a byggnadens energiprestanda i en skala från A till G. Man kan
även se den uppsatt som skylt i entrén i flerbostadshus m m.
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LÅGLUTANDE TAK
Låglutande tak definieras ofta som tak som faller upp
till 1:10. PAROC har ett produktprogram som innebär
ett komplett erbjudande för isolering av låglutande tak.
Systemet omfattar en rad obrännbara stenullsprodukter
som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning sker, när de utsätts för de varierande fukt- och
temperaturförhållanden som är vanligt förekommande
i låglutande tak.
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VÄLISOLERAT OCH ENERGIEFFEKTIVT

Oavsett typ eller lutning bidrar taket som byggnadsdel till en
stor del av byggnadens energieffektivitet – och värmeförlust.
Ett välisolerat tak reducerar värmeförlusterna och mindre
energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet.
Låglutande tak kan definieras som tak som faller upp
till 1:10. PAROC har ett produktprogram som innebär ett
komplett erbjudande för isolering av låglutande tak.
PAROC har lång erfarenhet av och teknisk kunskap
kring isolering av tak. Den ingående kunskapen tillsammans
med ett brett sortiment av takprodukter gör att PAROC kan
tillhandahålla lösningar för de allra flesta konstruktioner.

FÖRDELAR MED PAROC ®STENULL™
I LÅGLUTANDE TAK:
OO
OO
OO
OO
OO
OO

Beprövat material
Beprövade lösningar
Brandsäkert
Energieffektivt
Fuktsäkert
Ingen krympning
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FUNKTIONER

Generellt sett har denna typ av taklösning hög flexibilitet.
Det är enkelt att anpassa de ingående materialen till takets
utformning. Även genomföringar är enkelt att utföra och
anpassa. Material och metoder har utvecklats och anpassats
sedan konstruktionen först dök upp, på 60-talet. Tätskikt
och fästdon är enklare att montera. Plåten är utvecklad, tunnare och slankare. Stenull är optimerad utifrån mekaniska
egenskaper och densitet. Lösningen uppfyller de grundläggande funktionskrav som kan ställas på ett tak:
VÄRMEISOLERING

Med luft som ”stillastående medium” är produktens värmekonduktivitet ofta benämnt som lambdavärde (λ), begränsat
inom vissa ramar. Testat enligt beskrivning i EN 13162.
U-värden för olika konstruktioner finns på följande sidor.
Deklarerad värmekonduktivitet som benämns som λDvärden för de olika produkterna finns i tabell på sidan 31.
BRANDISOLERING

Stenull fyller alla krav på obrännbarhet, och kan därmed
användas i konstruktioner med brandkrav utan begränsning. Försäkringsbolagen har med takkonstruktionen som
en del i bedömningsunderlaget. Premien beror också på
andra byggnadsdelar, typ av verksamhet, lagerhållet material
etc. Kontakta försäkringsbolag redan under projektering.
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LJUDREDUKTION OCH LJUDABSORPTION:

Stenull kan användas i båda funktionerna. Absorption,
antingen genom en perforerad stålplåt eller en separat skiva
monterad under plåten. För reduktion är stenull en viktig
komponent. Tillsammans med ”tungt” material såsom betong eller i en lätt konstruktion med gips eller cementbundna
skivor.
FUKTISOLERING:

Grundprincipen är att en takkonstruktion innehåller en luftoch ångspärr. Denna förhindrar luftläckage in i isoleringen
och förhindrar fuktvandring genom diffusion. Beroende
på den öppna strukturen har alla stenullsprodukter en hög
ånggenomsläpplighet. Så fukt kan effektivt transporteras
genom materialet i alla riktningar. Paroc rekommenderar en
luft- och ångspärr i alla tak. Är verksamheten i lokalen torr
kan den uteslutas, men då denna kan komma att ändras är
det bäst att spärren finns i alla tak.
MEKANISKA EGENSKAPER:

Det är huvudsakligen två egenskaper som mäts för takskivor.
KOMPRESSIONSMOTSTÅND

Belastning vid 10 % kompression enligt EN 826.
PUNKTLAST

Belastning vid 5 mm sammantryckning enligt EN 12430.
Dessa egenskaper deklareras för Paroc Takprodukter och
finns sammanställt i tabellen på sidan 20.
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PRODUKTPRESTANDA
lD W/m °C

Deklarerad
tryckhållfasthet kPa

PAROC ROS 30

0,036

30

250

PAROC ROL 30

0,038

30

NPD

PAROC ROS 60

0,039

60

550
NPD

Produkt

Deklarerad
punktlast N

PAROC ROU 60 och PAROC ROV 60

0,038

60

PAROC ROBSTER 50

0,036

50

550

PAROC ROBSTER 60

0,036

60

650

PAROC ROB 60

0,038

60

600

PAROC ROB 80

0,038

80

700

VENTILERAT ELLER OVENTILERAT?

Fukt i konstruktionen torkar normalt ut på några uppvärmningssäsonger. Under byggnadstiden kan fukt byggas in.
Vatten från regn eller snö eller från inbyggt material finns
”alltid” med. För undvikande av luftläckage måste luft- och
ångspärren anslutas väl till genomföringar och anslutande
konstruktionsdelar. För att verkligen försäkra sig om att taket
torkar ut kan taket göras ventilerat med PAROC Air som
har spår i underskivan. Detta är speciellt bra om det finns
fukttillskott i verksamheten. Ett ventilerat tak påskyndar uttorkningen av den inbyggda fukten och förhindrar skadliga
konsekvenser av omåttlig fuktansamling. Båda lösningarna
fungerar väl. Det ventilerade taket är en mer utvecklad lösning och ger större säkerhet mot oönskade konsekvenser av
fukt, främst tillförd under byggtiden.

20

60 kPa
PAROC ROBSTER 60 kan även användas som takboard.
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TEKNISKA REKOMMENDATIONER
Uppbyggnaden och utformningen av taket måste väljas
så att kraven på takets förväntade funktion uppfylls.
EN-normer beskriver hur produkterna skall provas och
vilka kravnivåer som finns. Det är viktigt att nationella
regler följs. Valet av isolerprodukt styrs av belastning
på taket, klimatförutsättningar under läggningen och
av den dagliga miljö taket kommer att utsättas för. Den
bärande konstruktionen kan vara av stålplåt, olika
former av betong eller träunderlag.
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MAXIMALT PROFILAVSTÅND

Våra rekommendationer på öppningsmått baseras av arbetsmiljöskäl på säkerheten i samband med montage av våra
produkter på trapetsprofilerad plåt.
UNDERLAGSSKIVA PÅ STÅLPLÅTSPROFILER

I samband med installation av det undre lagret skall alltid
försiktighet iakttas. Gå på profiltopparna för att undvika
genomtrampning i samband vid läggning. Installera därefter
en luft- och ångspärr samt ett mellanskikt av PAROC ROS
30 eller PAROC ROL 30 och en toppskiva av PAROC ROB
80 eller PAROC ROBSTER 60. Vår rekommendation gäller
vid normal läggning som innebär att skivskarvar kan placeras
mellan profiltopparna. Vid mindre än angivna profiltoppsbredder placeras skivskarvarna alltid ovan profiltopp.
UNDERLAGSSKIVA PÅ STÅLPLÅTSPROFILER
Öppningsmått
mm

Profiltopp
mm

50 mm PAROC ROS 30

170

115

30 mm PAROC ROBSTER 50

200

115

30 mm PAROC ROBSTER 60

230

70

50 mm PAROC ROBSTER 60

260

70

Produkt

a

b

Öppningsmått = a
Profiltopp = b
23

KONDENSISOLERING PÅ STÅLPLÅTSPROFILER

PAROC ROBSTER kan med sin höga tramphållfasthet
även användas som kondensisolering. Med ett stort fukttillskott inomhus under årets kalla period ökar den relativa
fuktigheten och därför bör kondensrisken bedömas i varje
enskilt fall. Det är viktigt att ta reda på förutsättningarna innan en lösning väljs. Det är dessutom viktigt att kontrollera
att förutsättningarna inte ändras. Om den bärande plåten
t ex läggs upp och ner kan öppningsmåttet ändras vilket kan
medföra risk för genomtrampning. Vid läggning överlag skall
ovanförliggande lager korsläggas med förskjutna skarvar.
Se även lösningar på sidan 59.
KONDENSISOLERING PÅ STÅLPLÅTSPROFILER
Produkt

Öppningsmått
mm

Profiltopp
mm
80

20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50

170

20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50

220

80

50 mm PAROC ROBSTER 60

240

80

20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60

260

80

a

b

Öppningsmått = a
Profiltopp = b
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HANTERING, LAGRING OCH EMBALLAGE

Takboard, Takskivor samt Taklameller levereras på miljöpall
med stöd av stenull avsedd för hantering med lyftgaffel eller
lyft med bandsling. Pallens utformning kräver avjämnat underlag. Emballaget består av sträckhuva som tillåter lagring
utomhus utan täckning. Dimensionerande pallvikter kan ses
i tabellen till höger.
ISOLERINGEN

Transporter av isoleringsskivor på taket kan göras med s k
tegelkärra. Utläggningsarbetet kan göras med högaffel.
Isoleringen skärs med kniv efter rätskiva eller sågas med
fogsvans. Håltagning i efterhand görs med kniv. Takfall och
Ränndalskil läggs ut enligt separat anvisning.
ISOLERARBETET

Läggning utförs noggrant och utan springor mellan skivor eller vid anslutningar. 4-hörnsmöten bör undvikas. Skarvarna
förskjuts mellan isolerskikten. Vid två isolerskikt utläggs
dessa omedelbart efter varandra. Täck utlagd isolering och
öppnade pallar för kvällen. Undvik i möjligaste mån utläggning vid nederbörd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen är diffusionsöppen, men detta beror även på
takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.
BELASTNING AV TAKEN I SAMBAND MED LÄGGNING

Begränsa gångtrafik på isoleringen under läggningsarbetet.
I frekventa gång- och trafikstråk läggs landgångar. Antingen
med lastfördelande skivor under byggtiden eller permanent
som upphöjda gångbryggor. Skadat material byts ut innan
det yttre tätskiktet monteras.
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ÖVERSIKT LÖSNINGAR FÖR LÅGLUTANDE TAK
BÄRANDE KONSTRUKTION FÖR LÅGLUTANDE TAK
Underlag

Isolerlösning
Lamellisolering
Skivisolering
Spårade skivor för god ventilation

STÅLPLÅT
NYBYGGNATION

Fall och Ränndalskilar
Kondensisolering
Gröna Tak
Brandskydd
Lamellisolering
Skivisolering
Spårade skivor för god ventilation

BETONG & TRÄ

Fall och Ränndalskilar
Omvända tak
Gröna Tak
Brandskydd

BEFINTLIG KONSTRUKTION FÖR LÅGLUTANDE TAK

RENOVERING

Underlag

Isolerlösning
Nytt tätskiktsmembran

STÅLPLÅT

Tilläggsisolering enskikt
Tilläggsisolering tvåskikt
Nytt tätskiktsmembran

BETONG & TRÄ

Tilläggsisolering enskikt
Tilläggsisolering tvåskikt
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Namn
PAROC® PROOF ™ TAKLAMELLSYSTEM
PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM
PAROC® AIR™

LÖSNINGAR

PAROC® PROOF ™ FALLISOLERING
PAROC® PROOF ™ KONDENSISOLERING
PAROC® PROOF ™ GRÖNA TAK
PAROC® PROOF ™
PAROC® PROOF ™ TAKLAMELLSYSTEM
PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM
PAROC® AIR™
PAROC® PROOF ™ FALLISOLERING
PAROC® PROOF ™ OMVÄNDA TAK
PAROC® PROOF ™ GRÖNA TAK
PAROC® PROOF ™

Namn

PAROC® PROOF ™ RENOVERINGSSYSTEM

PAROC® PROOF ™ RENOVERINGSSYSTEM
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LÖSNINGAR FÖR
BÄRANDE UNDERLAG AV STÅLPLÅT
PAROC® PROOF ™ TAKLAMELLSYSTEM

Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar
obrännbara sten- ullsprodukter som förblir opåverkade,
ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande
fukt- och temperaturförhållanden
Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och
brandsäkra tak med endast tre isolerlager på underlag av
bärande plåt. Tjocklekar mellan 260 mm och 510 mm gör
det till en effektiv lösning för de flesta förekommande Uvärdeskrav. Profilens öppningsmått styr valet och framgår av
tabellen på sidan 23.
FÖRDELAR
OO
OO
OO
OO

Två produkter i stället för tre
Enklare logistik
Snabb och effektiv läggning
Hög trampsäkerhet
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1
2
3

4

7

LÖSNINGAR

6

5

TAKLAMELL MED ROBSTER 60
1
2
3
4
5
6
7

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
PAROC ROL 30, Taklamell
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt

QR-koden tar dig direkt till våra lösningar för bärande underlag av stålplåt.

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROBSTER 60

30

30

30

30

30

30

30

30

PAROC ROL 30

200

220

240

270

300

340

390

450

PAROC ROBSTER 60

30

30

30

30

30

30

30

30

Total isolertjocklek

260

280

300

330

360

400

450

510

U-värde, W/m2K

0,141

0,131

0,123

0,112

0,103

0,093

0,083

0,073
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PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM

Effektiv takisolering med takskivor på bärande plåt består
av tre eller fler skikt. På den bärande plåten läggs en underskiva, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta
tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och
ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion.
Därpå läggs underskivor med önskad tryckhållfasthet och
med erforderlig tjocklek för att nå önskat U-värde. Ovanpå
underskivan läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett
lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet.
Profilens öppningsmått styr valet och framgår av tabellen på
sidan 23.
ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

20

20

20

20

PAROC ROS 30

–

–

100

110

120

130

110

160
180

PAROC ROS 30

160

180

100

110

120

130

180

PAROC ROBSTER 50

30

30

30

30

30

30

30

30

Total isolertjocklek

210

230

250

270

290

310

340

390

U-värde, W/m2K

0,167

0,153

0,141

0,131

0,122

0,114

0,104

0,091

30

1
2

3

5

4

6

UNDERSKIVA MED TAKBOARD OCH ROBSTER 50
1
2
3
4
5
6
7

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30, Underskiva
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt
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LÖSNINGAR

7

PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM

För tak med profilerad plåt både som bärande konstruktion
och yttre täckning isoleras taket med PAROC ROS 30,
Underskiva. Den yttre plåten, isolerlagren och ångspärren
fästs mekaniskt i den bärande plåten enligt plåtleverantörens
rekommendationer. Genom att placera ångspärren ovanpå
ett undre lager PAROC ROS 30 eller PAROC ROBSTER
50 blir genomföringarna i ångspärren tätare. Det undre isolerlagret kan också fungera som ljudabsorbent om perforerad
bärande plåt används.
ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROS 30

–

–

50

100

PAROC ROS 30

50

100

100

100

PAROC ROS 30

100

100

100

100

PAROC ROS 30

50

50

50

50

Total isolertjocklek

200

250

300

350

U-värde, W/m2K

0,183

0,150

0,128

0,112
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1

2
3

4

LÖSNINGAR

5

6

DUBBELT PLÅTTAK/PROFILERAD PLÅT
1
2
3
4
5
6

Profilerad täckningsplåt
Mekanisk infästning
PAROC ROS 30 Underskiva
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
PAROC ROS 30, Underskiva alt.		
PAROC ROBSTER 50
Bärande konstruktion av profilerad plåt
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PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM

Bandtäckning är en säker och vanligt förekommande metod
vid tilläggs- isolering av tak på äldre bostadshus och vid
nyproduktion av framförallt industribyggnader. Vid användning av bandtäckt plåt ska isolerlagren byggas av upp
PAROC ROS 30, Underskiva med täckning av PAROC
ROB 80, Takboard. Takboarden skapar en mycket stabil
yta vilket underlättar sammanfogning av skarvar. Plåten ska
monteras enligt plåtleverantörens rekommendationer.
ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

PAROC ROS 30

–

–

50

100

PAROC ROS 30

50

100

100

100

PAROC ROS 30

100

100

100

100

Total isolertjocklek

170

220

270

320

U-värde, W/m2K

0,212

0,168

0,140

0,121
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1
3

2

4
5

LÖSNINGAR

6

DUBBELT PLÅTTAK/BANDTÄCKNING
1
2
3
4
5
6

Bandtäckt stålplåt
Infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30, Underskiva
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
Bärande konstruktion av profilerad plåt
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LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE UNDERLAG AV
BETONG ELLER TRÄ
PAROC® PROOF ™ TAKLAMELLSYSTEM

Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar
obrännbara sten- ullsprodukter som förblir opåverkade,
ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande
fukt- och temperaturförhållanden.
Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och
brandsäkra tak med endast två isolerlager på betong- eller
träunderlag. Tjocklekar mellan 230 mm och 480 mm gör
det till en effektiv lösning för de flesta förekommande
U-värdeskrav.

QR-koden tar dig direkt till våra
lösningar för bärande underlag
av betong eller trä.
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1
2
3

4

LÖSNINGAR

5
6

TAKLAMELL MED ROBSTER 60
1
2
3
4
5
6

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
PAROC ROL 30, Taklamell
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
Bärande konstruktion, HDF-bjälklag

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROBSTER 60

30

30

30

30

30

30

30

30

PAROC ROL 30

200

220

240

270

300

340

390

450

Total isolertjocklek

230

250

270

300

330

370

420

480

U-värde, W/m2K

0,151

0,140

0,130

0,118

0,108

0,097

0,086

0,076
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PAROC® PROOF ™ SKIVSYSTEM

Effektiv takisolering med takskivor på betong- eller träunderlag består av två eller fler skikt. Fuktspärren placeras
på betongen för att förhindra att fukten från betongen
påverkar isoleringen. Därpå läggs takskivor med önskad
tryckhållfasthet och med erforderlig tjocklek för att nå
önskat U-värde. Ovanpå underskivan läggs en tunn och
styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och
underlag för det yttre tätskiktet.

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

20

20

20

PAROC ROS 30

100

100

100

130

130

160

180

PAROC ROS 30

100

120

130

130

150

160

180

Total isolertjocklek

220

240

250

280

300

340

380

U-värde, W/m2K

0,151

0,140

0,134

0,121

0,113

0,101

0,090
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1
2
3
4

LÖSNINGAR

5
6

UNDERSKIVA MED TAKBOARD
1
2
3
4
5
6

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30, Underskiva
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
Bärande konstruktion, HDF-bjälklag
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1
2
3
4

5
6

UNDERSKIVA MED TAKBOARD
1
2
3
4
5
6

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30, Underskiva
Tätskiktsmembran
Bärande konstruktion av råspont eller
plywood

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

20

20

20

PAROC ROS 30

100

100

100

130

130

160

180

PAROC ROS 30

100

120

130

130

150

160

180

Total isolertjocklek

220

240

250

280

300

340

380

U-värde, W/m2K

0,155

0,143

0,138

0,123

0,116

0,102

0,092
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PAROC® AIR™ – UNIK LÖSNING FÖR ATT
VENTILERA BORT FUKT

41

LÖSNINGAR

Fuktskador är en av huvudanledningarna till dålig
inomhusluft och påverkar hälsa samt komfort för brukaren. Fukt är vidare huvudorsaken till försämring över
tiden för byggmaterial och konstruktioner. Påväxt av
mögel, korrosion och frysskador är typiska följder av
dålig fuktteknisk dimensionering. Ventilation av ett låglutande tak är ett enkelt sätt att försäkra sig mot risker
förknippade med fukt. Särskilt byggfukt och luftläckage
i konstruktionen kan innebära fuktrisker i det långa
loppet. Ett tak utsätts för hög fuktbelastning av regn,
luftläckage, byggfukt och till en liten del också diffusion. PAROC Air bygger på att självdrag transporterar
bort fukt ur det låglutande taket. Så här fungerar det i
praktiken.

PAROC® AIR ™

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak.
PAROC Air bygger på en ventilationslösning som håller
konstruktionen torr utan mekaniska system. Lösningen
bygger på självdrag som snabbt transporterar bort fukt ur det
låglutande taket.
Det ventilerade taket läggs i tre eller fler skikt på bärande
plåt. På plåten läggs en stålunderlagsboard, på vilken luftoch ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger
ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat
montage vilket säkerställer dess funktion. I den övre delen
av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör
ventilationskanaler. Stenullen från Paroc har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen,
utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur
konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i
sargar. Ovanpå underskivan med spår läggs en tunn och styv
takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag
för det yttre tätskiktet.
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1

2

3
4

5

6

VENTILERAT TAK PÅ PROFILERAD STÅLPLÅT
1
2
3
4
5
6
7

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30g, Underskiva Air
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

20

PAROC ROS 30g

100

100

100

100

100

PAROC ROS 30

100

120

140

180

100

PAROC ROS 30

–

–

–

–

100

PAROC ROBSTER 50

30

30

30

30

30

Total isolertjocklek

250

270

290

330

350

U-värde, W/m2K

0,148

0,136

0,127

0,111

0,105
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LÖSNINGAR

7

1

2

3

4
5
6
7

VENTILERAT TAK PÅ BETONGBJÄLKLAG
1
2
3
4
5
6
7

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROS 30g, Underskiva Air
PAROC ROS 30, Underskiva
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
Bärande konstruktion, HDF-bjälklag

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

20

20

20

20

PAROC ROS 30g

100

100

100

100

PAROC ROS 30

100

120

160

180

Total isolertjocklek

220

240

280

300

U-värde, W/m K

0,153

0,141

0,122

0,114

2
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VARFÖR VENTILERAT TAK?
Det ventilerade taket innebär:
OO Säkrare och hållbar funktion hos taket.
OO Pris likvärdigt med normal lösning med genomgående stenull (inklusive huvar).
OO Ett standardkoncept med kombinationer av tjocklekar och U-värden.
Varför ventilationen behövs:
har tät in- och utsida!
OO Luftläckage och andra mindre fukttillskott: Ventilationen håller torrt, fukt som går
upp i konstruktionen inifrån ventileras ut.
OO Otätheter i tätskiktet som leder till läckage ger mindre skador.
Funktionen för den ventilerade principen:
OO När luft/ångspärren utförs korrekt ökar ventilationen inte luftläckaget till taket.
OO Vindrörelser runt byggnaden, samt temperaturskillnad pga solinstrålning skapar
luftrörelser i spåren och torkar ut taket.
OO Spåren placeras under 20 mm takboard vilket ger en temperaturskillnad på 5 °C
jämfört med utomhus. Ju varmare luft desto mera fukt kan den hålla.
Ventilerat jämfört med icke ventilerat:
OO Ett ventilerat tak kan torka ut 0,5 kg/m2 en varm sommardag.
OO Utan spår kan det ta upp till 30 år för 1 kg/m2 att torka ut.
OO

Med spår krävs en ventilationshuv per 100 m2, utan spår torkar en huv bara ca 4 m2.

Varför stenull i låglutande tak:
OO Stenull kan utsättas för vatten och torka ut utan att egenskaperna påverkas.
Fukt i tak kan påverka omgivande material och skapa lukt.
OO Stenull är obrännbar och sprider inte brand.
OO Stenull påverkas inte av krympning eller temperaturrörelser.
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OO Byggfukt tillförd under byggtiden har ingenstans att ta vägen om konstruktionen

PAROC® PROOF ™ FALLISOLERING
– LÖSNINGAR FÖR TAK MED FALL OCH
RÄNNDALSKILAR
Vid plana tak eller tak med alltför låg lutning är det lämpligt
att använda PAROC Takfall och Ränndalskilar för att bygga
upp en tillfredsställande lutning och se till att regn och
smältvatten leds bort från taket samt minimera risken för
läckage.

46

TAKFALL

PAROC ROU 60 5, Takfall 1:40
47
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Ett takfall byggs upp med kilformade skivor i stenull. Det
kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att
isolertjockleken inte får överskrida vad som är möjligt att
fästas in mekaniskt. Paroc har flera produkter för att bygga
raka takfall i önskad riktning.
PAROC ROU 60 5, Takfall 1:40 används för uppbyggnad av raka fall med ca 1,5 graders taklutning och består
av fyra kilformade skivor samt en plan skiva för större falllängder. PAROC ROU 60 4, Takfall 1:60 används för fall
med ca 1 graders taklutning och består av sex kilformade
skivor samt en plan skiva för större fallängder.
Fallen kan läggas ovan PAROC ROS 30, Underskiva
eller PAROC ROL 30, Taklamell och kombineras med
PAROC ROB 80, Takboard alternativt PAROC ROBSTER
60. Fallen är formaterade så att lutningen går utmed skivans
kortsida.

TAKKIL

PAROC ROV 60 1, Takkil används för uppbyggnad av raka
fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt i ränndalar.
Takkilar finns i ett antal varianter och lutningar.
RÄNNDALSKILAR

För att skapa vattenavrinning mot brunnar eller leda vatten
runt hinder på tak används PAROC ROV 60 2, Ränndalskilar. Tätskiktet kan appliceras direkt på Ränndalskilarna.
De levereras som moduler med önskad längd och läggs enligt
medföljande anvisning. Lutning 1:60 i längriktning och
lutning 1:15 i tvärriktning.

PAROC ROV 60 1, Takkil
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EXEMPEL PÅ UPPBYGGNAD MED PAROC® RÄNNDALSKILAR FÖR ATT
STYRA VATTEN MOT TAKBRUNNAR

Brunnar placerade vid sarg.
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Takbrunnar placerade mitt på tak.

GRÖNA TAK
Gröna tak har många fördelar. Förutom det estetiska, det är
vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar
också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett
hållbarare tak. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden.
PAROC® PROOF ™ GRÖNA TAK

De här redovisade lösningarna för låglutande tak kan användas för gröna tak med vikter upp till 500 kg/m2. Med detta
menas lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns
ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat
som är dimensionerande. Det är mycket viktigt att taket blir
absolut tätt och att tätskiktet som används är godkänt av en
tätskiktsleverantör och monterat enligt dennes anvisningar.

QR-koden tar dig direkt till våra
lösningar för gröna tak.
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6

7
8

TAKLAMELL MED TAKBOARD OCH ROBSTER 50
1
2
3
4
5
6
7
8

Sedumtak
Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROL 30, Taklamell
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

30

30

30

30

30

30

30

30

PAROC ROL 30

200

220

240

270

300

340

390

450

PAROC ROBSTER 50

30

30

30

30

30

30

30

30

Total isolertjocklek

260

280

300

330

360

400

450

510

U-värde, W/m2K

0,142

0,132

0,123

0,112

0,103

0,093

0,083

0,073
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1
2
3
4

5

6
7

TAKLAMELL MED TAKBOARD
1
2
3
4
5
6
7

Sedumtak
Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, Takboard
PAROC ROL 30, Taklamell
PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
Bärande konstruktion, HDF-bjälklag

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC ROB 80

30

30

30

30

30

30

30

30

PAROC ROL 30

200

220

240

270

300

340

390

450

Total isolertjocklek

230

250

270

300

330

370

420

480

U-värde, W/m2K

0,152

0,141

0,131

0,119

0,109

0,097

0,086

0,076
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Foto: Veg Tech AB
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OMVÄNDA TAK
Det omvända takets princip är väl beprövad och användbar
för t ex takterrasser och industritak. Den här typen av tak
har en funktion som omvandlas till fördelar på lång sikt.
Tätskiktet, som ligger på den varma sidan av isoleringen,
ligger väl skyddat för UV-strålning och stora temperaturskillnader. Det är också befriat från dragspänningar beroende
på isrörelser. Tätskiktet utsätts inte heller för direkt trafik
i samband med verksamhet på taket. Det omvända taket
ger dessutom ökad handlingsfrihet redan under tiden för
byggnadens uppförande; uppehållsytor, trafikytor, gräsmattor och liknande anläggs i efterhand. I det omvända taket
används Ecoprim, dess täthet och bärighet är nödvändig.
Det är optimalt att använda Ecoprim med spår för att säkra
vattenavrinningen.
PAROC® PROOF ™ OMVÄNDA TAK

Singeltäckning är enklaste och bästa lösningen på helt
otrafikerade tak. Mängden singel beror på aktuell vindlast
– dock minst 50 mm för att uppfylla kravet på skydd mot
flygbrand. Använd i första hand Ecoprim med falsade kanter.
Isolera i två skikt vid större tjocklekar. Skivorna kan levereras
spårade för att öka avrinningshastigheten på tätskiktet och
därmed minska vattnets ”lyftkraft” på isoleringen. Vid isolering i två skikt spåras båda. Om byggnadens användning
ändras, är det enkelt att anpassa taket för persontrafik eller
göra om det till takträdgård.
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2
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5

OMVÄNT TAK UTAN TRAFIK
1
2
3
4
5

Singel
PAROC XMS 090, Fiberduk
PAROC XES 200j, Ecoprim
Tätskikt
Bärande konstruktion med fall ≥ 1:100

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC XES 200j, Ecoprim

–

–

–

50

70

100

PAROC XES 200j, Ecoprim
PAROC XES 200j, Ecoprim

70

70

100

100

100

100

70

100

100

100

100

100

Total isolertjocklek

140

170

200

250

270

300

U-värde, W/m2K

0,309

0,273

0,246

0,209

0,197

0,185
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PAROC® PROOF ™ OMVÄNDA TAK

Det omvända taket är lämpligt också vid anläggning av takträdgårdar. I denna lösning har separationsskiktet och en del
av isoleringen ersatts med PAROC GRS 30, Markskiva.

QR-koden tar dig direkt till våra
lösningar för omvända tak.
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4
5

OMVÄNT TAK MED TAKTRÄDGÅRD
1
2
3
4
5

Matjord > 200 mm
PAROC GRS 30, Markskiva
PAROC XES 200j, Ecoprim eller
PAROC XES 300j, Ecoprim
Tätskikt
Bärande konstruktion med fall ≥ 1:100

ISOLERINGSLÖSNING MED U-VÄRDE
Produkt

Isolertjocklek, mm

PAROC GRS 30

50

50

50

50

50

PAROC XES 200j, Ecoprim

–

–

PAROC XES 200j, Ecoprim

–

70

PAROC XES 200j, Ecoprim

100

70

100

50

–

–

70

50

70

100

70

100

100

70

100

Total isolertjocklek

150

190

220

250

260

300

U-värde, W/m2K

0,296

0,239

0,215

0,197

0,185

0,169
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KONDENSISOLERING
I byggnader utan krav på värmeisolering placeras ofta en
isolering på ovansidan av det trapetsprofilerade stålplåtstaket.
Detta görs för att förhindra att fukt i byggnaden vintertid
kondenserar på undersida plåt och droppar ner i lokalen.
PAROC® PROOF ™ KONDENSISOLERING

Vid montage av PAROC ROBSTER skall långsidan (1800
mm) läggas tvärs profiltopparnas längdriktning. Kortsidan
(1200 mm) på undre lagret skarvas i möjligaste mån över
profiltopp om inget annat anges. I samband med läggning
av undre lagret med PAROC ROBSTER måste försiktighet
iakttas. Gå alltid på profiltopparna för att undvika genomtrampning. Vid isolering i flera lager förskjuts skarvarna
mellan isolerskikten.

FÖRDELAR
OO
OO
OO
OO
OO
OO

Hög tramphållfasthet
Snabb och effektiv läggning
Bättre arbetsmiljö
Brandsäkerhet
Fuktsäkert
Hållbart
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KONDENSISOLERING PÅ
STÅLPLÅTSPROFILER
Profiltopp
mm

20 mm PAROC ROB
80 + 30 mm PAROC
ROBSTER 50

170

80

20 mm PAROC ROB
80 + 2x30 mm
PAROC ROBSTER 50

220

80

50 mm PAROC
ROBSTER 60

240

80

20 mm PAROC ROB
80 + 50 mm PAROC
ROBSTER 60

260

80

a

b

Öppningsmått = a
Profiltopp = b

QR-koden tar dig direkt till våra
lösningar för kondensisolering .
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Öppningsmått
mm

Produkt

1

2
3
4

1
2
3
4

Tätskiktsmembran
20 mm PAROC ROB 80, Takboard
30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard (skarven placeras
över profiltopp)
Bärande konstruktion av profilerad plåt

1

2
3
4

1
2
3
4

Tätskiktsmembran
20 mm PAROC ROB 80, Takboard
2 x 30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt
60

1

2

1
2
3

Tätskiktsmembran
50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt

1

2
3
4

1
2
3
4

Tätskiktsmembran
20 mm PAROC ROB 80, Takboard
50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt
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3

ENERGIRENOVERING KRÄVS
FÖR ATT KLARA KLIMATMÅLEN

Under de närmsta 50 åren kommer vi att få se avsevärda
temperaturhöjningar världen över. Men vi kan fortfarande
vidta åtgärder som hjälper till att minska klimatförändringen. Den energi som används i byggnader utgör över 40 %
av all energianvändning i Europa. Detta innebär i sin tur att
uppvärmning och nedkylning av byggnader orsakar betydande utsläpp. Det behöver inte vara så. Mer energieffektiva
hus skulle ge en avsevärd minskning av energianvändningen
och på så sätt bidra till att bromsa klimatförändringen.
EU INFÖR HÅRDARE REGLER GÄLLANDE ENERGIEFFEKTIVISERING

Ramarna för klimat- och energipolitiken fastställs idag
inom EU. Ett av styrmedlen är direktivet om byggnaders
energiprestanda (EPBD). Den ger riktlinjer för hur den
totala energianvändningen per uppvärmd area enhet skall
kunna minskas. De konkreta målen är en minskning med
20 % fram till år 2020 och 50 % till år 2050, i förhållande
till användningen 1995.
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NÄRA-NOLL-ENERGIBYGGNADER

EU:s målsättning är att alla nyproducerade bostäder ska
vara nära-noll-energibyggnader senast år 2020. I en näranoll-energibyggnad täcks en betydande del av energibehovet
av förnybar energi som produceras i eller nära byggnaden.
MER FOKUS PÅ BEFINTLIGA BYGGNADER

Nära-noll-energirenovering
63

RENOVERINGSSYSTEM

Men det räcker inte att nya byggnader byggs som nära-nollenergibyggnader, även befintligt byggnadsbestånd måste
energirenoveras eftersom 75–80 % av de hus som vi kommer
att bo i år 2050 redan är byggda och många har en alltför
hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga byggnader
energirenoveras till nära-noll.
Som framgår av figuren nedan är en nära-noll-energirenovering en genomgripande renovering där praktiskt taget
alla delar av klimatskalet renoveras.
Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig. Därför är
en noggrann planering av renoveringsåtgärderna avgörande
för ett framgångsrikt resultat.

FÖRDELAR MED ENERGIRENOVERING

Många husägare går i tankar om att renovera för att åstadkomma en tilltalande och funktionell exteriör. Renoveringar
som alla kräver god planering och en rejäl investering. En
energirenovering ger ytterligare fördelar. Om man ändå planerar att renovera – passa på att energieffektivisera för framtiden.
FÖRDELAR MED ENERGIRENOVERING
1 Ökar värdet på fastigheten
2 Minskar energianvändningen
3 Sänker driftskostnaderna
4 Ökar komforten inomhus
5 Minskar CO2-utsläppen

ENERGIKLASSNING

Ett bra sätt att jämföra byggnaders energianvändning är
att titta på 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 nära-noll.
För mer information om Energiklassning, se BOVERKET.SE.
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KYOTOPYRAMIDEN VISAR VÄGEN

Kyotopyramiden visar i fem steg hur vi minskar energianvändningen på mest effektiva sätt vid renovering av
byggnader. För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi
gjort en enkel checklista, sidorna 8–9 för det första steget i
Kyotopyramiden – att minimera värmehovet.

RENOVERINGSSYSTEM
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CHECKLISTA FÖR STEG 1 I KYOTOPYRAMIDEN

OO YTTERTAKTAK					
Värmen stiger uppåt och därför är det extra viktigt att
isolera yttertaket. Det finns ofta goda möjligheter att
lägga stora isolertjocklekar på yttertaket och på så sätt
nå en energieffektiv konstruktion.
OO VÄGG					
För att minimera energianvändningen krävs även til�läggsisolering av ytterväggarna. En utvändig isolering
ger goda möjligheter att även bryta köldbryggor effektivt.
OO GRUND					
En platta på mark kan tilläggsisoleras genom en isolering
på utsidan av grunden, samt med en randisolering runt
hela plattan.
OO FÖNSTER OCH DÖRRAR				
När det gäller fönster och dörrar, så bör dessa väljas med
så lågt U-värde som möjligt för att minimera energiförlusterna.
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OO ISOLERING AV RÖR OCH KANALER			
Vattenledningar och ventilationskanaler bör också isoleras. I första hand för att minimera värmeförluster, men
även för kondens och brand samt för att minska miljöbelastningen.

OO VÄRME OCH VENTILATION			
I och med att huset blir tätare kommer kravet på god
luftkvalitet att göra att ventilationen blir viktig. Att installera ett system med värmeåtervinning av frånluften är en
god idé, för att energianvändningen inte ska öka i samband med det ökade ventilationsflödet. När byggnaden
fått ny klimatskärm återstår ett mindre behov av energi för
att kompensera för värme- och ventilationsförluster samt
behovet av varmvatten.
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OO TÄTHET					
Ett tätt klimatskal är ett måste för att skapa en energieffektiv byggnad. Att täta hus skulle medföra fukt- och
mögelskador är en missuppfattning. I själva verket är det
tvärtom; med en bra klimatskärm sjunker inte bara energikostnaderna. Risken för fukt och mögel minskar drastiskt
samtidigt som inomhusmiljön blir bättre.

ENERGIRENOVERA FÖR FRAMTIDENS KRAV

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.
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PAROC® PROOF ™ RENOVERINGSSYSTEM
NYTT TÄTSKIKTSMEMBRAN

I samband med renovering av tätskiktet hos ett varmt
låglutande yttertak måste man alltid göra en bedömning för
att avgöra om en extra isolering behöver installeras eller inte.
Detta är inte bara av energibesparande orsaker. Genom att
separera det nya tätskiktet från det gamla får taket samma
egenskaper som det hade när det var nytt.

FÖRDELAR
OO
OO
OO
OO

Minskad risk för blåsbildning i den gamla takpappen
Springor i befintlig isolering täcks över
Ojämnheter kan jämnas ut
Säkrare infästning
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1
2
3
4

5

6

NY KONSTRUKTION
Nytt tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60 eller PAROC ROBSTER 60

BEFINTLIG KONSTRUKTION
4
5
6

Gammalt tätskikt
Gammal värmeisolering
Bärande konstruktion: korrugerad plåt, betong- eller träunderlag
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1
2
3

TILLÄGGSISOLERING PÅ BEFINTLIG ISOLERING

En tilläggsisolering av ett utvändigt isolerat låglutande tak
betalar sig snabbt. Många industritak är byggda före och
under 70-talet och isolerade med enbart 50 mm stenull. Det
gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är
tätt. Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas
mellan tilläggsisoleringen och det gamla taket.
FÖRDELAR
OO Sparar energi
OO Mindre kondensrisk
OO Säker infästning

FÖRDELAR MED ENERGIRENOVERING:
OO
OO
OO
OO
OO

Ökar värdet på fastigheten
Minskar energianvändningen
Sänker driftskostnaderna
Ökar komforten inomhus
Minskar CO2-utsläppen
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1
2

3

4

5

6

NY KONSTRUKTION
Nytt tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
Alt 1: 20 mm PAROC ROB 80, Takboard, PAROC ROS 30, Underskiva
Alt 2: 30 mm PAROC ROB 80, Takboard, PAROC ROL 30, Taklamell
Alt 3: 30 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard, PAROC
ROL 30, Taklamell

BEFINTLIG KONSTRUKTION
4
5
6

Gammalt tätskikt
Gammal värmeisolering
Bärande konstruktion: korrugerad plåt, betong- eller träunderlag
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1
2
3

TILLÄGGSISOLERING PÅ BEFINTLIG ISOLERING
– TILLÄGGSISOLERING I ETT SKIKT

En tilläggsisolering av ett utvändigt isolerat låglutande tak
betalar sig snabbt. Många industritak är byggda före och
under 70-talet och isolerade med enbart 50 mm stenull. Det
gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är
tätt. Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas
mellan tilläggsisoleringen och det gamla taket.
FÖRDELAR
OO
OO
OO
OO

Sparar energi
Mindre kondensrisk
Säker infästning
Enklare logistik
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NY KONSTRUKTION
Nytt tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROS 60, Takskiva

BEFINTLIG KONSTRUKTION
4
5
6

Gammalt tätskikt
Gammal värmeisolering
Bärande konstruktion: korrugerad plåt, betong- eller träunderlag
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TILLÄGGISOLERING AV ETT VENTILERAT PARALLELLTAK

Bristen på utrymme gör det oftast enklare att placera tilläggsisoleringen på utsidan av det befintliga tätskiktet. Det gamla
tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är tätt.
Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas mellan
tilläggsisoleringen och det gamla taket. För att denna lösning
skall fungera måste befintlig luftspalt under råsponten stängas igen. Det är ytterst viktigt att träkonstruktionen är torr
innan de befintliga ventilationshålen, oftast i takfoten stängs.
Detta tar normalt ett år.
FÖRDELAR
OO Enkel åtgärd utan större ingrepp i
underliggande konstruktion
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RENOVERINGSSYSTEM

NY KONSTRUKTION
Nytt tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
PAROC ROS 60, Takskiva

BEFINTLIG KONSTRUKTION
4
5
6

6

Gammalt tätskikt på råspont
Luftspalt
Bärande konstruktion med befintlig värmeisolering
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HÅLLBARA BYGGNADER KRÄVER
MEDVETNA VAL
Brandskydd är kanske inte det första du tänker på när
du planerar för ett hållbart fastighetsbestånd. Däremot
är energieffektivisering säkert med på checklistan. Men
ägna brandskyddet en tanke. Med rätt materialval kan
du åstadkomma stora skillnader.

93 %

av brandmännen i undersökningen skulle
välja stenull som isoleringsmaterial.
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De ökade isolertjocklekar som energirenovering innebär
kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och
därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller
delvis utgörs av ett brännbart material.
Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär helt nya utmaningar för byggkonstruktioner
när det gäller brandsäkerhet. De teststandarder som används
för byggmaterial är delvis föråldrade och lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt.
Paroc anser att brandsäkerheten i byggkonstruktioner
därför komprometteras och har genomfört en undersökning
bland 397 brandmän för att undersöka vilka förbättringar
som rekommenderas av dem. Resultatet av undersökningen
visar på tre faktorer som försvårar brandmännens arbete:
• Den ökade mängden rökgaser i byggnader (62 %).
• Den ökade mängden lös egendom i lägenheter (78 %).
• Användningen av brännbara isoleringsmaterial (66 %).

Brandmännen anser att den enskilt viktigaste åtgärden
för att förbättra brandsäkerheten är en förbättring av konstruktioners brandavskiljande förmåga (50 %). Syftet är att
förhindra branden och de skadliga rökgaserna från att sprida sig från ett rum till ett annat och från en lägenhet till
nästa. Med isolermaterial av plast i konstruktioner sprids
branden på ett snabbt och oberäkneligt sätt och dessutom
bildas giftiga rökgaser, vilket gör att brandmännens arbete
försvåras och fortskrider långsammare.
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PAROC® STENULL
OO Är naturligt obrännbar (består till 96–98 % av sten).
OO Är klassad som Euroclass A1 (den högsta klassen för
byggnadsmaterial).
OO Bibehåller sina egenskaper vid så höga temperaturer som
1000 °C.
OO Har en mycket låg brandbelastning.
OO Fördröjer brandspridning.
OO Ger ett passivt brandskydd (som varken kräver underhåll
eller årlig inspektion).
OO Skyddar under byggnadens hela livslängd.

1
FÖRBÄTTRING AV KONSTRUKTIONERS BRANDAVSKILJANDE FÖRMÅGA

2
ÖKAD ANVÄNDNING AV OBRÄNNBART BYGGMATERIAL I KONSTRUKTIONER
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BRANDSKYDD

Följande förbättringar skulle enligt brandmännen i
undersökningen öka brandsäkerheten i byggnader:

PAROC® PROOF ™ BRANDSKYDD
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen avseende
energianvändning och utsläpp av växthusgaser. De
ökade isolertjocklekar som detta innebär kan drastiskt
öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed
äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller
delvis utgörs av ett brännbart material.
Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och
byggmaterial innebär helt nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet.
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MATERIALS BIDRAG TILL BRAND

Brandsäkerheten hos byggprodukter fastställs genom Euroklasserna som skapar en gemensam plattform för jämförelse
av byggmaterials brandegenskaper. Brandprovning av
produkterna görs i enligt med harmoniserade provningsmetoder. Euroklasserna beskriver ett byggnadsmaterials bidrag
till brand, och om det finns risk för övertändning. För klass
A1, A2 och B får ingen övertändning ske. Klasserna A2-D
kombineras med tilläggsklasser som beskriver om byggnadsmaterialet släpper ifrån sig rök (s1, s2, s3) eller avger brinnande droppar (d0, d1, d3) vid brandpåverkan. Klass E kan
enbart kombineras med tilläggsklass d2. Klass F är den lägsta
möjliga klassen och innebär att produkten brinner lätt. BBR
innehåller regler för hur de olika materialen får användas.
SKYDD MOT BRANDSPRIDNING FRÅN INTILLIGGANDE TAK

TAKTÄCKNING

Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning
försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan
ge ett begränsat bidrag till branden. Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor.
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BRANDSKYDD

Skydd mot brandspridning till brandcell som ligger högre än
ett intilliggande tak skall säkerställas som en kombination av
skyddsavstånd, avskiljande konstruktion, skydd med strålning och obrännbar taktäckning. Det intillliggande taket på
ett avstånd mindre än 8 meter har ett brandmotstånd i klass
REI 60. Om samtliga brandceller har REI 30 krav är REI
30 tillräckligt. Automatisk vattensprinkler installeras i lägre
belägna utrymmen

Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0
alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i
lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag
på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller
på småhus.
BROOF (t2) är en brandteknisk beteckning för takbeläggningens antändbarhet och brandspridning. Det testas
enligt NT FIRE 006.
Metoden simulerar det fall där en flygbrand från en
brinnande byggnad kan antända taket på en annan byggnad.
Principen för att klara testen är helt enkelt att det inte sker
en fortgående brandspridning i taktäckningen eller i dess
underlag.
KRAVEN FÖR BÄRFÖRMÅGA FINNS I EKS

Kraven på bärförmåga finns i avdelning C, kapitel 1.1.2 i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
de Europeiska konstruktionsstandarderna (Eurokoder), EKS.
Reglerna har ersatt den tidigare BKR. Beroende på byggnad
kan projektören välja att använda förenklad eller analytisk
dimensionering. Man utgår ifrån risken för personskador om
byggnaden kollapsar i händelse av brand och använder sig
av brandsäkerhetsklasser, 1 ringa risk – 5 mycket stor risk.
Byggnadsdelar skall utföras så att kollaps inte inträffar under
en viss tidsperiod. Läs mer i EKS som finns på Boverkets
hemsida.
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PAROC® STENULL – PERFEKT FÖR BRANDSKYDDSLÖSNINGAR
1
2
3
4
5
6
7

PAROC Stenull är naturligt obrännbar (består till 96 – 98 %
av sten).
PAROC Stenull är klassad som Euroclass A1 (den högsta
klassen för byggnadsmaterial).
PAROC Stenull bibehåller sina egenskaper vid så höga
temperaturer som 1000 °C.
PAROC Stenull har en mycket låg brandbelastning.
PAROC Stenull fördröjer brandspridning.
PAROC Stenull ger ett passivt brandskydd (som varken
kräver underhåll eller årlig inspektion).
PAROC Stenull skyddar under byggnadens hela livslängd.

BRANDSKYDD
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SEKTIONERING

Vid brandsektionering används PAROC ROX 2, Stav Brand
av stenull. De finns för på marknaden förekommande plåtprofiler. De passar plåtens profilering och monteras enligt
figurerna nedan. Minimilängd är 600 mm.
Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak. Vägg parallellt
takplåtens profilriktning.
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Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak. Vägg vinkelrät
takplåtens profilriktning.

BRANDSKYDD

Stavarna placeras i både övre och undre profilen när plåten
ligger tvärs väggen (figuren till höger). För ytterligare uppgifter hänvisas till Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation
125, Projektering av Industri- och Hallbyggnader.
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BRANDKLASS REI 60

Korrugerat ståls lastförmåga utan brandskydd upprätthålls
i 15–30 minuter vid brand, beroende på konstruktionen.
Stålplåten böjs, men lastförmågan finns delvis kvar. När
det saknas isolering ovanpå den korrugerade stålplåten går
värmen rakt igenom metallen och sprids uppåt. Stålets temperatur stiger då långsamt. När isolering installeras ovanpå
den korrugerade stålplåten stiger temperaturen på metallen
istället snabbt p g a dess värmeisolerande förmåga även vid
höga temperaturer.
Provningsstandarden för denna typ av konstruktion EN
1365-2: 2014 är ny. Taket belastas statiskt under provningen
och det finns gränsvärden för tillåten deformation under
testen vilket gör det svårt att uppnå en relevant klassificering
utan att komplettera undersidan med ett skyddande skikt
av brandisolering. Paroc har genomfört brandtester på en
lamelltakkonstruktion enligt den nya provningstandarden
med en statisk last på 0,9 kN/m2 och uppfyller kriterierna för
REI 60 och REI 30.
FÖRDELAR
OO Uppfyller vanligt förekommande brandkrav
OO Möjlighet till lägre försäkringspremier
OO Testat enligt gällande provningsmetod
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8A

8B

Tätskiktsmembran
Mekanisk infästning
30 mm PAROC ROB 80, Takboard
200 mm PAROC ROL 30, Taklamell
PAROC XMV, Luft- och ångspärr
30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
Bärande konstruktion av profilerad plåt
8A REI 60, 50 mm PAROC FPS 17, FireSAFE
8B REI 30, 20 mm PAROC FPS 17, FireSAFE
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BRANDSKYDD
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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.
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UTBILDNING

PAROC® Academy är samlingsnamnet på vårt koncept
för utbildning och kunskapsspridning runt isolering och
energiklokt byggande.
Under de 80 år vi varit verksamma har vi samlat på
oss en hel del praktisk erfarenhet som vi gärna delar med
oss. Därför arrangerar vi företagsanpassade utbildningar
i isolerteori, lagar och föreskrifter och varvar detta med
praktiska övningar. Ta kontakt med oss på Paroc så skräddarsyr vi utbildningarna efter era önskemål.
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.
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.
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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.
PAROC.SE

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.
PAROC.SE

PROGRAM FÖR ATT MÄTA OCH MÄNGDA

Mät och mängda materialåtgången direkt i PDF-ritningar!
Bluebeam Revu är ett PDF-program speciellt utvecklat
för att passa byggbranschens alla delar. Tillsammans med
Bluebeam kan Paroc nu erbjuda dig en anpassad profil för att
underlätta arbetet med takritningar.
PAROC.SE
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CHECKLISTA, ÅTGÄRDER OCH TIPS
LEVERANS/PLANERING
Mängdberäkning
O Kvadratmeter, se standardsortiment sid 5 – Räkna ut ytan för varje
produkt med upp till 5 % överskott.
O Takfall – Mät och mängda materialåtgången direkt i PDF-ritningar
förslagsvis genom att använda Bluebeam Revu.
O U-värde, tjocklek, produktval – För nyproduktion rekommenderas
U = 0,13 W/m2 °C eller bättre.
Frakt
O Kranbil – Används vid trånga byggplatser med begränsad möjlighet till
mellanlagring.
O Bil med trucklossning – Beställ med lossning från Paroc, spara tid och
pengar.
O Öppen bil – För kranlyft direkt upp på taket. Risk för våta och
sönderblåsta förpackningar.
O Levereras olossat köparen (LOK) – Betyder att kunden ordnar med
lossning.
Lossning
O Truck, mellanlagring på mark – Planera för mottagning och ev
uppställningsyta. Avjämnat underlag underlättar.
O Direkt upp på taket, kran – Leverans med kranbil/öppen bil, lyft med
sling/gaffel.
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Lyft
O Lyft med sling – Montering av sling: Kan ske på bilen eller på marken.
O Pallarna en och en – Ur ergonomisk synpunkt skall pallarna ställas isär
på taket. Använd sling/gaffel direkt när pallen kommit upp på taket.

BESTÄLLNING
Order
O Fulla bilar – Planera ALLTID med fulla bilar! Optimalt för alla.
O Rätt innehåll i varje leverans – Var påbörjas montaget? Ta med alla
varianter som krävs för ”etapp 1”.
O Litet stödlager lokalt – För att snabbt kunna starta upp kan ett litet eget
lager vara av godo.
O Samordna leveranser och lyft = 1 hyra för kran – Se till att få in
leveranser av tätskikt och isolering samtidigt!
Orderbekräftelse
O Kontroll av kunden att det blivit rätt – Mottagningskontroll är viktig för
att montaget skall flyta när det väl startas upp.
O Ändringar i material och leveranstid – Meddela ändringar så fort de
dyker upp! Till hjälp för er själva och andra kunder.

LEVERANS/MOTTAGNING
Placering
O På uppställningsplats; mark eller tak – Placera pallarna så att alla
varianter blir åtkomliga för lyft alternativt montage.
O Utspritt på taket för att minimera flytt vid mont. – Sprid ut pallarna
redan vid lyftet för att minimera transporter under montaget.
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CHECKLISTA

O Check av byggets tidsplan mot leveranstid – Håll er uppdaterad på
byggets framskridande!

O På färdigt tak; avlastning på bästa placering – Tänk på att INTE
överbelasta framförallt plåtdäck med isoleringspallar.
Montering – flytt av pallar på taket
O Vagn med breda hjul – Säckkärra eller fyrhjulig vagn för transport av skivor.
Utläggning
O Läggning med längdriktningen tvärs profiltopparna – Kontrollera att
skivorna klarar den spännvidd som aktuell plåt innebär.
O Var noggrann så att inte springor mellan skivor eller vid anslutningar
uppstår. 4-hörnsmöten bör undvikas – Skär skivorna noggrant!
O Skarvarna förskjuts mellan isolerskikten. Vid två eller flera isolerskikt
läggs dessa omedelbart efter varandra – Avsluta med takboard
O Använd stöden som isolering – Materialet i stöden är anpassat för att
användas som underskiva. Inget spill!
O Arrangera gångstråk under montaget. I vissa fall är det befogat att
installera permanta upphöjda gångbryggor – Byt alltid ut skadat material.
Ångspärr
O Använd alltid ångspärr. Ev avvikelse om isoleringen avser kondensisolering.
O Täta skarvar – Skarvar skall vara täta. Skarven bör vara tejpad i både
längd- och tvärskarvar med minst 200 mm överlapp. Tejpas inte skarven
skall det vara 500 mm överlapp.
Intäckning
O Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen – Undvik i
möjligaste mån utläggning vid nederbörd.
Studera alltid våra arbetsanvisningar.
Finns att ladda ner på www.paroc.se
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Bygg in stöden i taket

1800

Stöd
Stöd

600

300 300

600

1800

Stöd
Stöd

Stöd
Stöd

För ventilerade tak placeras stöden parallellt med spåren.
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PRODUKTER
PAROC® STENULL – NATURLIGT HÅLLBAR ISOLERING
PAROC Stenull är tillverkad av vulkanisk sten, normalt diabas,
och 40–50 procent återvunnet avfall i form av briketter. Stenull
tillverkas genom att sten smälts i en kupolugn vid en temperatur
på ca 1500 °C.
BRAND – PAROC Stenull framställs av sten som varken
brinner eller antänds och är klassificerad i Euroklass A1.
VÄRME – PAROC Stenull har mycket god värmeisolerande
förmåga vid både låga och höga temperaturer.
FUKT – PAROC Stenull är fukt- och vattenavvisande 		
och normalt understiger fuktinnehållet 0,5 % av dess vikt.
Kommer mindre mängder vatten in i materialet sker en
snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur.
LJUD – PAROC Stenull är ett idealiskt material för 		
ljudabsorption och bullerdämpning.
LIVSLÄNGD – PAROC Stenull behåller sina egenskaper
under en byggnads hela livslängd.

Utförlig information om alla våra produkter finns på vår hemsida WWW.PAROC.SE
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Vi visar här ett urval ur vårt produktsortiment. Vårt
kompletta sortiment finns på WWW.PAROC.SE och i vår
produktkatalog.
PAROC ROS 60

TAKSKIVA

Utvändig enskiktsisolering vid tätskikt av
papp eller takfolier.

PAROC ROS 30

UNDERSKIVA

Underskiva vid utvändig takisolering med
tätskikt av papp eller takfolier. Används i
kombination med Takboard.

PAROC ROL 30

TAKLAMELL

Lastbärande skikt vid utvändig takisolering
med tätskikt av papp eller takfolier. Används i
kombination med 30 mm PAROC Robster 60
som, beroende på öppningsmått, kan användas både som undre och övre skikt.

PAROC ROB 80

TAKBOARD
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PRODUKTER

Överskiva vid utvändig takisolering för löst
lagda, mekaniskt infästa tätskikt av papp
eller takfolier. Överskiva vid bandtäckning i
kombination med Underskiva Plåt.

PAROC ROBSTER 50

STÅLUNDERLAGSBOARD

Underlagsboard för användning som undre
skikt i flerskiktsisolering av utvändiga tak.
Boarden är särskilt lämplig på underlag av
trapetsprofilerad plåt och som kondensisolering.

PAROC ROBSTER 60

STÅLUNDERLAGS-/TAKBOARD

Underlagsboard för användning som undre
skikt i flerskiktsisolering av utvändiga tak på
underlag av trapetsprofilerad plåt och som
kondensisolering, samt som överskiva vid
utvändig takisolering för löst lagda, mekaniskt
infästa tätskikt av papp eller takfolier.

PAROC ROB 60t

RENOVERINGSBOARD

Utvändig isolering och avjämningsskikt vid
renovering av tak.

PAROC ROS 30g

UNDERSKIVA AIR

Takskiva med spår för användning i ventilerat
tak. Spåren är 30 mm breda och 20 mm
djupa med c200 mm. Placeras med spåren i
takets fallriktning och alltid med en Takboard
på ovansidan.
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PAROC ROU 60 5

TAKFALLSSKIVA 1:40

Skivor för uppbyggnad av raka fall med ca
1,5 graders taklutning (1:40). Kombineras
med Takboard. Lutar på korta hållet. 60/60
skivan som är tillverkad i ROS 30 kvalitet.

PAROC ROU 60 4

TAKFALLSKIVA 1:60

Skivor för uppbyggnad av raka fall med ca
1 grads taklutning (1:60). Kombineras med
Takboard. Lutar på korta hållet. 60/60 skivan
som är tillverkad i ROS 30 kvalitet.

PAROC ROV 60 1

TAKKIL

Skiva med kilformad bredd för uppbyggnad
av fall intill anslutningar, väggkrön o dyl. samt
i ränndalar.

PAROC ROV 60 2

RÄNNDALSKILAR
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PRODUKTER

För avrinning mot takbrunn. Längdriktning:
Lutning 1:60, Tvärriktning: Lutning 1:15. Tätskikt kan appliceras direkt på Ränndalskilar.
Levereras på pall. Pallinnehållet projektanpassas.

PAROC ROX 2

STAV BRAND

Ljudabsorption/värmeisolering och brandisolering i trapetsprofilerad plåt.

PAROC XMV 020

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR

Luft- och ångspärr av åldersbeständig plastfolie för utvändigt isolerade tak. Ej dubbelvikt.

PAROC XMV 012

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR

Luft- och ångspärr av åldersbeständig plastfolie för utvändigt isolerade tak. Ej dubbelvikt.

PAROC XVR 001

TAKVENTILATOR

Takventilator för användning i ventilerade tak.
Placeras på plant tak.
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PAROC XVR 002

TAKVENTILATOR NOCK

Takventilator för användning i ventilerade tak.
Placeras i nock. Har brytning för nock
i flänsen.

PAROC XST 013

TÄTNINGSTEJP

Enkelhäftande tejp för tätning av skarvar
i luft- och ångspärr.

PAROC XSS 005

TÄTNINGSBAND

Mycket elastisk och formbar remsa för tätning
mellan membran och mot andra byggmaterial.
Kan även användas kring genomföringar.

PAROC FPS 17

BRANDSKIVA 170

Brandisolering av stålkonstruktioner mm.
PRODUKTER
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PAROC XES 200J

ECOPRIM

Kyl- och frysrumsisolering, flytande golv,
sandwichkonstruktioner, flytbryggor . Betongtak, terrasser, gårdsbjälklag, p-däck etc . där
normal belastning förväntas, isolering av
källarytterväggar med högt jordtryck . Kantutformning: falsad .

PAROC XES 300j

ECOPRIM

Isolering i ett skikt av fundament, kantbalkar
och isolering av vägar, järnvägar, flygfält etc .
där höga belastningar förväntas . Sandwichkonstruktion . Kantutformning: falsad .

PAROC XIS 022AJ

ECOPIR

Ecopir är en skiva i polyuretanplast (PIR) .
Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor . Kantutformning:
Hel not och spont .

PAROC XIS 022

ECOPIR

Ecopir är en skiva i polyuretanplast (PIR) .
Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor . Kantutformning:
rak .
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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.
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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).

November 2017
© Paroc Group 2017
2166BISE1117

PAROC AB

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

108

