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ISOLERING ÄR EN NYCKEL TILL
LÖSNINGEN
För att uppnå EU:s klimatmål räcker det inte att nya hus byggs
som nära-nollenergihus (NNE-hus). Även befintligt byggnadsbestånd måste energirenoveras för att spara energi och minska
miljöbelastningen.
Paroc har under mer än 80 år utvecklat innovativa och hållbara isolerlösningar och genom att samla vår kunskap om energiklok och hållbar byggisolering i denna pocketguide vill vi hjälpa
dig att skapa hållbara lösningar för framtiden. Mer information
finns på PAROC.SE och hos vår Tekniska Rådgivning via mail:
teknisk.support@owenscorning.com.
Välkommen att kontakta oss!
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ENERGIEFFEKTIVISERING ÄR
AVGÖRANDE
KLIMATFÖRÄNDRINGAR – EN REALITET

Klimatförändringar påverkar allt liv på jorden och berör inte
bara framtida generationer eller människor i andra länder. De
påverkar också oss i Sverige och märks redan nu. Men vi kan
fortfarande vidta åtgärder som hjälper till att bromsa denna
negativa utveckling.
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
av växthusgaser. Därför är energieffektivisering av byggnader
avgörande.
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EN GRÖN GIV

OPTIMERA ENERGIANVÄNDNING
Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i Green
Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första
hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en
förnybar energikälla för resterande energibehov.
En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer
som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Energieffektiviserande åtgärder minskar bland annat kostnader för el eller
värme, utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat
och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny
energiproduktion.

* boverket.se
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E N E R G I R E N OV E R I N G

EU:s renoveringsvåg Green Deal lanserades under 2021 som en
enorm europeisk satsning på renovering av byggnader, både för
att skapa jobb efter Corona-pandemin och för att främja cirkulär
ekonomi i hela unionen. Målet är att fördubbla renoveringstakten
av våra byggnader för att göra dem redo för en klimatneutral
framtid. Rent konkret är målet att renovera 35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*.
Green Deal ska också leda till förbättrade sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan stora mängder av nya, gröna
jobb skapas. EU uppskattar 160 000 jobbtillfällen vilket ska bidra
till unionens återhämtning i corona-krisen

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
2
3
4
5

Ökar värdet på fastigheten
Minskar energianvändningen
Sänker driftskostnaderna
Ökar komforten inomhus
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, eller
bättre. 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
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E N E R G I R E N OV E R I N G

Kyotopyramiden är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997 där
många av världens länder enades om att sänka utsläppen av
växthusgaser. 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 10–11 för det första steget i Kyotopyramiden – att minimera värmehovet.

CHECKLISTA FÖR STEG 1 I KYOTOPYRAMIDEN,
MINIMERA VÄRMEBEHOVET
O TAK						
Värmen stiger uppåt och därför är det extra viktigt att
isolera taket. Det finns ofta goda möjligheter att lägga
stora isolertjocklekar på vindsbjälklag och på så sätt nå
en energieffektiv konstruktion. Man bör ha i åtanke att
husets estetiska utseende ändras om man samtidigt
åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller
detta fönster och dörrar samt takfot och gavelutsprång.
O VÄGG					
För att minimera energianvändningen krävs en omfattande tilläggsisolering av ytterväggarna. En utvändig
isolering ger goda möjligheter att även bryta köldbryggor effektivt.
O GRUND					
Källarväggar går ofta utmärkt att tilläggsisolera på
utsidan och ger god effekt. Även platta på mark kan
tilläggsisoleras genom en isolering på utsidan av
grundelementet, samt med en randisolering runt hela
plattan.
O FÖNSTER OCH DÖRRAR				
Dessa bör väljas med så lågt U-värde som möjligt för
att minimera energiförlusterna.
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E N E R G I R E N OV E R I N G

O ISOLERING AV RÖR OCH KANALER		
Vattenledningar och ventilationskanaler måste också
isoleras. I första hand för att minimera värmeförluster, men även för kondens och brand samt för att
minska miljöbelastningen.
O 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 energianvändningen. Risken för fukt
och mögel minskar drastiskt, samtidigt som boendekomforten blir bättre.
O 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 huset fått ny
klimatskärm återstår ett mindre behov av energi för
att kompensera för värme- och ventilationsförluster
samt hushållets varmvatten.
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REGELSAMLING FÖR
BYGGANDE – BBR

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 byggnaden (Aom) högst uppgår till de värden som anges i BBR avsnitt
9 - Energihushållning.

Läs mer om byggregler på BOVERKET.SE
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R EG E L S A M L I N G FÖ R BYG G A N D E– B B R

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.

PRIMÄRENERGITAL
Primärenergitalet EPpet är måttet på en byggnads energiprestanda
och utgår från levererad energi till byggnaden men där varje
energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, bio-bränsle, 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 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 för att få primärenergitalet. Enheten är kWh/m2 och år.

Läs mer på BOVERKET.SE under avsnitt 9 - Energihushållning
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R EG E L S A M L I N G FÖ R BYG G A N D E– B B R
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LUFTTÄTHET
BBR ger inget specifikt gränsvärde för
lufttäthet 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 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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ENERGIKRAV VID RENOVERING OCH 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.

TABELL 9:92
Värmegenomgångskoefficient
som ska eftersträvas för
enskilda byggnadsdelar

Paroc rekommenderar att
man, om möjligt, eftersträvar
ännu bättre U-värden

(W/m2 K)

(W/m2 K)

U (tak)

0,13

0,10

U (vägg)

0,18

0,13

U (golv)

0,15

0,13

U (fönster)

1,2

0,8

U (ytterdörr)

1,2

0,8

Konstruktionsdel
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R EG E L S A M L I N G FÖ R BYG G A N D E– B B R

Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 9:2 angivna
kraven på primärenergital, ska vid ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas:

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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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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E N E R G I D E K L A R AT I O N

ENERGIDEKLARATION

Som vi nämnde i tidigare avsnitt uttrycks numera energiprestandan som primärenergital i stället för som specifik energianvändning. Det gäller förstås också i sammanfattningen. Specifik
energianvändning finns dock fortfarande med som tilläggsinformation i sammanfattningen. Så här ser sammanfattningen
ut från och med 1 januari 2019.
1 Den visar byggnadens energiprestanda och uttrycks i kWh/m²
och år.	
2 Den visar åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
3 Den innehåller även uppgifter kring uppvärmnings- och
ventilationssystem.
4 Den visar också om en radonmätning är utförd.
5 För att underlätta en jämförelse mellan olika byggnader visas
också energiprestandan i en skala från A till G.
Sammanfattningens rubrik

ENERGIDEKL AR ATION
Byggnadens adress
Den kommun i vilken byggnaden är belägen
Det år byggnaden uppfördes
Energideklarations-ID, unikt för varje deklaration
Energiklasserna från A-G

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Byggnadens energiprestanda, angiven
som primärenergital.
Krav vid uppförande av ny byggnad. Här
anges högsta tillåtna energiprestanda
angiven som primärenergital enligt
Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som
skulle gälla om byggnaden vore ny.
Uppgift om byggnadens specifika
energianvändning, i tidigare energideklarationer angiven energiprestanda.
Uppgift om att energideklarationen i sin
helhet finns hos byggnadens ägare.

Uppgift om huvudsakligt uppvärmningssystem.
Uppgift om radonmätning har utförts.

Var mer information om energideklarationer
finns att hämta.

Uppgift om ventilationskontroll har
utförts.

Sammanställningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4)
om energideklaration för byggnader.

Uppgift om åtgärdsförslag har lämnats
eller inte.
Uppgift om vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt.
Uppgift om till vilken tidpunkt
energideklarationen är giltig.

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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BERÄKNA ENERGIBESPARING
Att tilläggsisolera är alltid en god investering. Energianvändningen
minskar samtidigt som det skapar en behaglig inomhusmiljö.
Energimyndighetens rekommendation är att man skall sikta
på att nå samma isolerstandard som vid nyproduktion. Som
mått på konstruktionens isolerstandard brukar man ange ett
s k U-värde. Ju lägre U-värde desto mindre värmeförluster.
B E R Ä K N A E N E R G I B E S PA R I N G

PAROC® PROSAVER är ett enkelt beräkningsprogram där man
kan räkna ut den årliga besparingen vid tilläggsisolering.
Du hittar Parocs beräkningsprogram på
PAROC.SE och via QR-koden.
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ISOLERA FÖR KLIMATET
Den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet.
Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det
gäller att nå klimatmålen.

B E R Ä K N A E N E R G I B E S PA R I N G

På vår hemsida finns en rad tips och enkla
beskrivningar som visar hur du steg för steg
går tillväga när du renoverar eller tilläggsisolerar. Här är några exempel:

Tilläggsisolera vinden

Tilläggsisolera ytterväggen
utvändigt

Tilläggsisolera ytterväggen
invändigt
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VINDSBJÄLKLAG OCH SNEDTAK
ALLMÄNT
En energirenovering fordrar tjockare isolering än vad som hittills
varit normalt. På ett vindsbjälklag är det ofta möjligt att lägga
stora isolertjocklekar. Det är inte nödvändigt att lägga samma
isolertjocklek överallt – bättre då att anpassa tjockleken till
konstruktionsutformningen, t ex mindre vid takfot och tjockare
på bjälklagets inre delar.

VÄRMEISOLERING
Värmeisolering görs med skivor eller lösull. Lösullen har fördelen
att den enkelt fyller ut bra i vinklar och vrår. Lösullsisoleringen
förs upp och ut på bjälklaget med hjälp av ett sprutaggregat som
klarar en höjdskillnad upp till 40 m. Produkterna är klassade som
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obrännbara vilket gör att de kan läggas direkt mot rökkanaler
och installationer. För att kunna kontrollera utfyllnaden mellan
takstolarna i snedtak vid isolering med lösull när den utförs av
en entreprenör får den inre beklädnaden inte sättas upp innan
isoleringsarbetet är slutfört.

BEFINTLIG ISOLERING

ANPASSAD VENTILATION
Yttertaket och vindsutrymmet skall ventileras så att eventuell
fukt som tränger upp genom otätheter kan ventileras bort. Detta
kan ske antingen genom luftning vid takfot/nock eller genom
gavelventiler.
Sker luftningen vid takfot rekommenderas vindavledare för
att säkra spalten mellan isoleringen och yttertaket. Vid snedtaksisolering kan vindavledaren kompletteras med en luftspaltskiva.
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V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

Befintlig isolering på ett bjälklag kan i allmänhet ligga kvar. Kontrollera att isoleringen är torr och fyller ut det utrymme den skall.
Våt isolering torkas eller byts innan den nya appliceras. Är konstruktionen i behov av förnyad tätning från insidan kan antingen
den gamla isoleringen lyftas bort, tätning ske och den gamla
isoleringen läggas tillbaka. Eller så placeras tätningen ovanpå
befintlig isolering med högst 1/3 av konstruktionens totala
värmeisoleringsfunktion under det nya tätskiktet. Vid isolering av
snedtak kontrolleras den befintliga isoleringens utfyllnad och att
luftspalten på utsidan är intakt.

I VISSA FALL KRÄVS VINDSKYDD
Med en vindavledare, som säkerställer luftspalten och förhindrar
luftrörelser i isoleringen, behövs inget vindskyddspapper. Men
när utrymmet mellan isolering och yttertak är mindre än 200 mm
kan luft tränga in i isoleringen. Då måste det översta isolerskiktet
vindskyddas.

STENULL GER BRANDSKYDD
Isolering med stenull försvårar brandspridning, dessutom blir
bjälkar och takstolsramar brandskyddade där de är täckta av
isolering.

ISOLERA MOT LJUD
Krav på ljudreduktionen mellan två lägenheter framgår av byggreglerna. För att inte flanktransmission via vindsbjälklaget ska
försämra ljudisoleringen måste speciella lösningar användas.
Glespanel och takskivor t ex måste brytas ovan lägenhetsskiljande vägg. Isoleringen på vindsbjälklaget minskar risken för
flanktransmission denna väg.
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V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K
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VINDSBJÄLKLAG MED LÖSULL
Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en mycket lönsam
åtgärd. Det snabbaste, vanligaste och enklaste sättet är att
använda PAROC® Lösull.

1
2

3

1
2
3

PAROC XVA 002, Vindavledare
PAROC BLT 1, BLT 3, SHT 1, Lösull
Lufttätt befintligt träbjälklag

1
2
3

PAROC XVA 002, Vindavledare
PAROC BLT 1, BLT 3, SHT 1, Lösull
Lufttätt befintligt betongbjälklag

1

2

3

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)

Tilläggsisolering, mm

W/m2 K

200

250

300

350

400

1,0
0,9

0,17
0,17

0,14
0,14

0,12
0,12

0,10
0,10

0,09
0,09

0,8

0,16

0,14

0,12

0,10

0,09

0,7

0,16

0,13

0,11

0,10

0,09

0,6

0,15

0,13

0,11

0,10

0,09

0,5

0,15

0,12

0,11

0,09

0,09

0,4

0,14

0,12

0,10

0,09

0,08

0,3

0,12

0,11

0,09

0,08

0,08

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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STEG FÖR STEG
Innan isolerarbetet kan utföras måste en förbesiktning, d v s en okulär
besiktning, göras. Detta är särskilt viktigt vid tilläggsisolering av äldre
hus. Om installationen utförs av en Paroc-auktoriserad lösullsentreprenör, som också är certifierad enligt Behörig Lösull, ingår detta
som en del av förberedelsearbetet. När förbesiktningen är klar går
själva isolerarbetet snabbt. Om man väljer att göra hela jobbet själv
V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

är PAROC SHT 1, Vindsull ett bra alternativ vid isolering av mindre
vindsutrymmen.
O

Kontrollera att yttertaket är tätt och allmänt i gott skick både
på utsida och insida. Orsak till missfärgningar på yttertakets
insidan bör utredas av en besiktningsman.

O

Vindsbjälklaget måste vara lufttätt. Täta alla genomföringar

O

Expansionskärl och ventilationskanaler på vinden tilläggsiso-

som ventilationskanaler och takluckor.
leras. Montera en sarg runt vindsluckan och en landgång ovan
den tänkta isoleringen så att vinden kan inspekteras utan att
isoleringen trampas ner.
O

Vid en tilläggsisolering sänks normalt temperaturen på vinden.
Då är det viktigt att vindsutrymmet är välventilerat för att eliminera framtida fuktproblem. Anordna en luftspalt vid takfoten,
använd vindavledare alternativt sätt in gavelventiler.

O

Dålig ventilation inomhus medför ökad risk för framtida fuktskador. Inneluft med ett högt fuktinnehåll kondenserar när den kyls
ner.

O

Installera vid behov ett frånluftsystem som skapar ett undertryck över klimatskärmen inklusive vindsbjälklaget,
då hindras luften att tränga upp på vindsbjälklaget.
Läs mer om Behörig lösull
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VINDSBJÄLKLAG MED SKIVOR
Oftast behövs inget vindskydd på det övre laget skivor eftersom
luftrörelserna på bjälklagets ovansida är så små. Det är däremot
viktigt att säkra ventilationen vid takfoten vilket görs bäst med
vindavledare.

1
2

1

3

2

3

PAROC XVA 002 eller PAROC
XVA 003, Vindavledare
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
Lufttätt befintligt träbjälklag

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)

Tilläggsisolering, mm

W/m2 K

195

240

2*145

2*170

1,0

0,16

0,13

0,11

0,10

0,09

0,9

0,16

0,13

0,11

0,10

0,09

2*195

0,8

0,15

0,13

0,11

0,10

0,09

0,7

0,15

0,13

0,11

0,09

0,08

0,6

0,14

0,12

0,11

0,09

0,08

0,5

0,14

0,12

0,10

0,09

0,08

0,4

0,13

0,11

0,10

0,09

0,08

0,3

0,12

0,10

0,09

0,08

0,07
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STEG FÖR STEG
Innan isolerarbetet kan utföras måste en förbesiktning, d v s en
okulär besiktning, göras. Detta är särskilt viktigt vid tilläggsisolering
av äldre hus. Se även sid 27.
O

Befintlig isolering jämnas till. Fördela spånet så att första
skivans överdel hamnar jämns med golvbjälkens överkant,
eller om så krävs fyll på med två lager.
Var noggrann när du skär till skivorna. Sträva efter ett över-

O

Lägg nästa lager skivor med förskjutna skarvar för att undvika

V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

O

mått på 5 mm så att utfyllnaden blir god.
springor och spalter. Skär ut för takstolar och gångbrygga, och
snedkapa de yttre skivorna som skall ligga mot vindavledaren.
O

Fortsätt till önskad isolertjocklek. Det kan inte nog understrykas
hur viktigt det är att isolerskivorna ligger dikt an, både vid
skarvar och mot reglar. En slarvigt utförd isolering ger onödiga
värmeförluster.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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SNED-/PARALLELLTAK MED SKIVOR
Isolering av sned-/parallelltak med skivor görs enklast inifrån
med Parocs skiva för snedtak. Denna är anpassad till takstolar
cc 1200 mm och har vindskyddspapper monterat på den sida
som vänds ut mot yttertaket.
1

3

2

4
5
7
6

1
2
3
4

5
6
7

Befintligt yttertak
20 - 30 mm luftspalt
Träbjälkar cc 1200
PAROC eXtra pf,
Snedtaksskiva alt PAROC
BLT 1 och PAROC BLT 3,
Lösull
PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
Glespanel
Innerbeklädnad

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek, mm

U-värde W/m2 K

170

0,247

195

0,218

220

0,196

240

0,181

270

0,163

290

0,153

270+70

0,118

290+70

0,112
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STEG FÖR STEG
O

Vid isolering av snedtak är valet av tjocklek ofta begränsat av
takstolens dimension. Tjockleken kan i viss mån ökas genom
påsalning.

O

Snedtaket kan också isoleras med Lösullsisolering.
Om installationen utförs av en Paroc-auktoriserad lösullsentreprenör, som också är certifierad enligt Behörig Lösull,
V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

ingår en förbesiktning som en del av förberedelsearbetet. När
förbesiktningen är klar går själva isolerarbetet snabbt.
O

En viss del av utrymmet, närmast yttertaket, måste lämnas
oisolerat för att åstadkomma en väl ventilerad luftspalt. Välj
en tjocklek på isoleringen som är 20 mm mindre är utrymmet
som skall isoleras.

O

Luftspalten är viktig för att kunna ventilera bort eventuell fukt.
Öppningar måste finnas vid takfot och vid nock eller ovanför
eventuellt hanbjälklag för att en bra cirkulation av luften skall
åstadkommas.

O

Börja med att montera en Vindavledare, exempelvis PAROC
XVA 002 eller PAROC XVA 003, i anslutningen mellan stödbensvägg och snedtak samt i anslutningen mellan snedtak
och vindsbjälklag.

O

Montera isoleringen nerifrån och upp. Snedskär isoleringen
där så krävs så att isoleringen fyller ut alla vinklar och vrår.

O

Efterhand som isoleringen monteras kan PAROC
XFM 001, Montageband användas. Vid stödbensväggar monteras Montageband först på utsidan.
Läs mer om Behörig lösull

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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LÅGLUTANDE YTTERTAK
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.
1
2

3
5

4

Nytt tätskiktsmembran

1
2
3

6

Mekanisk infästning
PAROC ROB 60, Renoveringsboard
eller PAROC ROS 60, Takskiva
eller en kombination av PAROC
ROB 80 Takboard och PAROC ROS
30 Underskiva alt PAROC Robster
60 och PAROC ROL 30 Taklamell
Vältorkat jämnt tätskikt
Befintlig värmeisolering

4
5
6

Bärande yttertakskonstruktion

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
20

50

80

100

120

150

20+180

1,0

0,67

0,43

0,32

0,28

0,24

0,20

0,17

0,8

0,57

0,39

0,30

0,26

0,22

0,19

0,16

0,6

0,46

0,34

0,27

0,23

0,21

0,18

0,15

0,4

0,33

0,26

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,3

0,26

0,22

0,18

0,17

0,15

0,14

0,12
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STEG FÖR STEG
I samband med renovering av tätskiktet på ett utvändigt isolerat
låglutande tak skall en tilläggsisolering alltid värderas. Inte bara av
energibesparingsskäl. Genom att skilja det nya tätskiktet från det
gamla får taket förutsättningar som om det vore nytt. Det gäller
även om det endast är 20 mm PAROC Takboard som används.
V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

SUMMERING
O

Överväg alltid tilläggsisolering när ett gammalt tak skall
renoveras och kontakta först en takentreprenör.

O

Det gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att

O

Inga luftspalter får bildas mellan tilläggsisoleringen och det

eventuella blåsor och andra ojämnheter skärs bort.
gamla taket. Det nya tätskiktet fungerar bättre om det läggs på
ett isolermaterial i stället för på ett gammalt tätskikt.
O

De rekommendationer som avser nyproduktion är giltiga även
vid tilläggsisolering.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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PLÅTTAK MED UT- OCH INVÄNDIG ISOLERING		
Ett yttertak kan med fördel kompletteras med PAROC NRS 2t
Stapelfiberskiva / PAROC NRS 2tb Stapelfiberskiva svart som
värmeisolering och ljudisolering i tak från insidan i industrilokaler.
Produkten används där det inte är krav på utseende då det kan
förekomma ojämnheter och färgskiftningar i glasfiberfloret.
Värmeisoleringsförmågan hos skivan försämras under bärande
plåt då viss ventilation sker ovanför skivan.
Finns det krav på brandmotstånd så användas istället
PAROC FPS 17, Brandskiva 170 eller PAROC FPS 17t med naturfärgat glasfiberflor.

1
2

1
2
3
4

3
4

5

5
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Isolerat yttertak
PAROC XMV 020, Luft- och
ångspärr
Bärande plåt
PAROC NRS 2t
Stapelfiberskiva alt. PAROC
NRS 2tb Stapelfiberskiva
svart
Skruv och PAROC XFW 003
Plåtbricka /PAROC XFW
033 Plåtbricka svart alt.
hattprofil.

STEG FÖR STEG
O

Det så kallade dubbelisolerade taket med isolering på insidan.
Stapelfiberskivan fästs med skruv och bricka eller med en
kombination av profiler i en riktning. Genom att isolera hela
ytan kan den ökade värmeisoleringen tillgodoräknas.

O

Vid montage mot plåt påverkas isolerförmågan av den
V I N D S B JÄ L K L AG O C H S N E DTA K

luftspalt som plåtens profil innebär. Vid beräkning av u-värde
använd λ = 0,045 W/m K för 50 mm och 0,050 W/m K för 100
mm.

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Isolertjocklek
Utvändig
isolering,
mm

Värmegenomgångskoefficient U, W/m2 K
utan absorbent

λ=0,045

λ=0,048

λ=0,050

50

80

100

-

50

0,650

0,382

-

80

0,434

0,297

0,257

-

100

0,356

0,259

0,228

0,213
0,194

120

0,303

0,231

0,206

150

0,248

0,198

0,180

0,171

20+180

0,212

0,174

0,160

0,153

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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VÄGGAR
ALLMÄNT
Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder
och vind, ljud och brand, medan innerväggar ger avskildhet,
ljudreducering och i vissa fall skydd mot brand och värme/kyla.
När en fasadrenovering genomförs skall alltid en ökad isolering
övervägas. Utvändig isolering är mest effektiv och görs i första
hand eftersom den ger byggnaden ett heltäckande isolerskikt
utan köldbryggor. En invändig isolering blir mindre effektiv då
anslutande mellanväggar och bjälklag förblir oisolerade.

VÄRMEISOLERA UTAN KÖLDBRYGGOR
En energirenovering fodrar tjockare isolering än vad som hittills
varit normalt. Denna måste monteras med omsorg så att risken
för springor och spalter minimeras.

36

Paroc levererar isolerskivor som är måttanpassade till de flesta
applikationer. Om produkten måste skäras – använd kniv och
skärbord. Bra utfyllnad är mycket viktigt för väggens funktion.
Genomgående massiva reglar skapar köldbryggor och bör därför
undvikas. Använd i stället en väggkonstruktion med flera skikt.
Den består oftast av en bärande stomme med korslagda reglar
och med ett yttre heltäckande isoleringsskikt. Vid fönster och
dörrar är det särskilt viktigt att dreva och täta noggrant.

BEFINTLIG ISOLERING

VÄGGEN MÅSTE VARA TÄT
För att undvika att luft strömmar igenom konstruktionen
och försämrar dess funktion skall en luft- och ångspärr alltid
placeras på varma sidan. På så sätt undviks också fuktskador.
Vi rekommenderar att den placeras indragen innanför ett installationsskikt. För att bygga energieffektivt, vilket bl a innebär
att minimera otätheter och okontrollerade luftläckage, bör alla
skarvar också tejpas. Genomföringar som bryter luft- och ångspärren tätas noga med tätningsband. Många byggnader har
periodvis ett invändigt övertryck. Då är en tät luft- och ångspärr
särskilt viktig. Det säkraste sättet att undvika problem är dock
att ventilera så att invändigt övertryck undviks. Ett effektivt
ventilationssystem gör också att fuktigheten i inomhusluften
kan hållas låg.

37
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Den befintliga isoleringen på en fasad kan i allmänhet sitta kvar.
För att den utökade isoleringen skall nå full effekt måste också
tätningen kontrolleras noggrant. Detta gäller inte bara själva
väggytan utan också runt dörrar, fönster och genomföringar.

VINDSKYDDA KONSTRUKTIONEN
Vindskyddet kompletterar luft- och ångspärren och förhindrar
luftrörelser som kan försämra isoleringens funktion. Vindskyddet
skall samtidigt vara öppet för ånggenomgång, så att vattenånga
som kommer inifrån kan passera ut. Samtidigt skall vindskyddet
stå emot väder och vind, mögel och röta. Våra väggskivor som
t ex Klimatskivan kan också användas som vindskydd och samtidigt vara värmeisolerande.

LUFTSPALTEN ÄR VIKTIG
De flesta väggar har en luftspalt placerad bakom fasadskiktet.
Syftet med denna spalt är att leda bort fukt. Luftflödet som
normalt är uppåtriktat leds in genom öppningar i underkant av
väggen. Luften som värms upp på sin väg upp tar åt sig fukt som
sedan leds ut genom öppningar i fasadens ovankant.

STENULL SKYDDAR MOT BRAND
Ytterväggar skall också kunna ge skydd i händelse av brand.
Mineralull är generellt klassat som obrännbart material. PAROC
Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. I konstruktioner som isolerats
med PAROC Stenull bromsas eller förhindras därför spridning av
brand helt och hållet.

LJUDISOLERING
PAROC Stenull har på grund av sin struktur utmärkta ljudegenskaper mot externa ljud genom väggar och tak, såväl som interna
ljud som kan uppstå inom en bostad. En tilläggsisolerad fasad får
också en bättre ljudreduktion från omgivningen.

38

PAROC® ZEROFIX – FÖR ATT NÅ NÄRA-NOLL-ENERGI
PAROC ZEROfix, med PAROC Klimatskiva ZERO eller PAROC
Cortex, är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till NNEstandard. PAROC ZEROfix är en unik, självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. En kombination av
horisontella och vinklade fasadskruvar ger en mycket robust
konstruktion med minimala köldbryggor. PAROC ZEROfix kan
användas på alla typer av byggnader i byggnadsklasser Br1,
Br2 och Br3. Systemet PAROC ZEROfix kan användas vid såväl
nybyggnation som vid renovering.
VÄG G A R

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED KLIMATSKIVA ZEROFIX FÖR UNDERLAG AV TRÄ
För att nå nära-noll-energinivå behöver väggarna tilläggsisoleras
rejält. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda och bör beräknas i varje
aktuellt fall.

2

1

3

4

1
2
5

3
4
5

Befintlig vägg
PAROC WAS 35, Klimatskiva
ZERO monterad med PAROC
XFM 004 Isolerhållare trä
PAROC XRB 001, Brandläkt
PAROC XFS 002, Twin UD
Fasadskruv för trä
Fasadbeklädnad

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)

Tilläggsisolering, mm

W/m2 K

150

200

250

1,2

0,18

0,14

0,12

1,0

0,18

0,14

0,12

0,8

0,17

0,14

0,11

0,6

0,16

0,13

0,11

0,4

0,14

0,12

0,10
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STEG FÖR STEG
O

Befintlig träkonstruktion måste kunna bära lasten från
isolering och den nya fasadbeklädnaden. Träregelstommar
behöver kompletteras med ett heltäckande skikt av minst 15
mm plywood. Markera reglarna i den befintliga konstruktionen
före montaget påbörjas.

O

Lufttätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät
byggnaden är före renovering. Saknar byggnaden en luft- och
ångspärr kan denna placeras på utsidan av den befintliga
VÄG G A R

väggen förutsatt att denna är tunnare än en tredjedel av den
totala isolertjockleken.
O

Fasadskruven är utvecklad för att överföra vind- och vertikala
laster till den befintliga stommen. Eftersom den är dubbelgängad behövs inga distanser bakom spikreglarna. Det
behövs i regel inte heller något separat vindskydd på utsidan
av isoleringen.

O

Spikreglar monteras vertikalt cc 600 mm och fästs in med
Fasadskruv. För att bära den vertikala lasten av fasaden fästs
en skruv i ovankant av väggen i varje våningsplan vinklad i
30 grader. Väljs en stående fasad monteras ytterligare en
spikregel horisontellt. Utrymmet bakom fasadbeklädnaden blir
då ventilerat så att fukt kan transporteras bort.

O

Eventuellt vatten skall avledas genom att en plåt, membran
eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel, så
att det inte rinner in bakom fasadbeklädnaden.

O

Var noga med anslutningar t ex mellan panel och grund samt
mot takfoten.

O

Beräkning av skruvlängd och dimensionerande kapaciteter utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för
PAROC ZEROfix som finns tillgängligt på PAROC.SE.
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YTTERVÄGG MED KLIMATSKIVA ZEROFIX FÖR UNDERLAG AV
BETONG, LÄTTBETONG ELLER TEGEL
För att nå nära-noll-energinivå behöver väggarna tilläggsisoleras
rejält. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda och bör beräknas i varje
aktuellt fall.

1
2

2

1
5

4

3

3
6

4
5
6

Befintlig vägg
PAROC WAS 35, Klimatskiva
ZERO
PAROC XFM 005 Isolerhållare
för betong
PAROC XRB 001, Brandläkt
PAROC XFS 004, Multi Monti
Fasadskruv för betong
Fasadbeklädnad

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)

Tilläggsisolering, mm

W/m2 K

150

200

250

1,2

0,18

0,14

0,12

1,0

0,18

0,14

0,12

0,8

0,17

0,14

0,11

0,6

0,16

0,13

0,11

0,4

0,14

0,12

0,10
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STEG FÖR STEG
O

Befintlig konstruktion måste kunna bära lasten från isolering
och den nya fasadbeklädnaden.

O

En tung stomme förutsätts vara lufttät. Om så inte är
fallet kan en luft- och ångspärr placeras på utsidan av
den befintliga väggen. En tumregel är då att minst 2/3 av
väggens värmemotstånd skall finnas på utsidan om luft- och
ångspärren.

O

Fasadskruven är utvecklad för att överföra vind- och vertikala
VÄG G A R

laster till den befintliga stommen. Eftersom den är dubbelgängad behövs inga distanser bakom spikreglarna. Det
behövs i regel inte heller något separat vindskydd på utsidan
av isoleringen.
O

Provdragning med 15 st utdragsförsök skall utföras om
underlaget inte är känt, gäller det lättbetong eller tegel skall
provdragning alltid utföras.

O

Spikreglar monteras vertikalt cc 600 mm och fästs in med
Fasadskruv. För att bära den vertikala lasten av fasaden fästs
en skruv i ovankant av väggen i varje våningsplan vinklad i 20
grader.

O

Eventuellt vatten skall avledas genom att en plåt, membran
eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel, så
att det inte rinner in bakom fasadbeklädnaden.

O

Var noga med anslutningar t ex mellan panel och grund samt

O

Beräkning av skruvlängd och dimensionerande kapa-

mot takfoten.
citeter utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för
PAROC ZEROfix som finns tillgängligt på PAROC.SE.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED KLIMATSKIVA
En heltäckande isolering utanpå reglarna minskar köldbryggorna
samtidigt som det ger en mycket fuktsäker konstruktion. Under
förutsättning att luft- och ångspärren är monterad, kan isoleringen stå oskyddad en tid innan träpanelen spikas upp.
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Invändig beklädnad
PAROC XMW 012, Luft- och
ångspärr
Bärande träregel cc 600 mm
PAROC eXtra eller PAROC Natura
Lana, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
Heltäckande PAROC WAS 35tt,
Klimatskiva med 		
PAROC XFW 004, Plastbricka och
PAROC XFP 001, Distanskropp
Spikläkt
Träpanel

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek,
mm
d2↓

d1→

30

U-värde W/m2 K
95

120

145

170

195

220

240

0,305

0,265

0,235

0,210

0,191

0,175

0,164

45

0,268

0,236

0,211

0,191

0,175

0,161

0,152

70

0,223

0,200

0,182

0,167

0,154

0,143

0,135

70+70 (d3)

0,167

0,154

0,142

0,133

0,124

0,117

0,112

d1: Isolering bärande stomme. d2: Yttre isoleringsskikt. d3: Installationsskikt på insidan
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STEG FÖR STEG
O

För att bära den vertikala lasten från fasadpanelen monteras
en genomgående regel upptill på fasaden samt kring fönster
och dörrar och mellan varje våningsplan.

O

Fäst Klimatskivan på väggen med spik eller skruv och plastbricka med avstånd 300 mm i kant och 600 mm i skivans
mitt. Montera heltäckande med skarvar över bakomliggande
träreglar.
Distanskroppen tar ingen vertikal last utan skall enbart

VÄG G A R

O

förhindra att isoleringen trycks ihop.
O

Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så
att fukt kan transporteras bort. Om man väljer en stående
fasadbeklädnad med slät baksida monteras en ströläkt
vertikalt innan den horisontella spikregeln monteras. Vid
liggande träpanel kan spikregeln monteras vertikalt. Glöm inte
att montera ett musband i underkant på fasaden.

O

Klimatskivan fungerar som ett vindskydd och förhindrar
luftrörelser inuti den flexibla isoleringen som är placerad
mellan reglarna.

O

Eventuellt vatten skall avledas genom att en plåt, membran
eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel,
så att det inte rinner in bakom fasadbeklädnaden.

O

I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt
i högre byggnader, ska ett heltäckande vindtätande skikt
som t.ex. PAROC XMW 065 Vindskydd alt PAROC XMW 095
Vindtät placeras på regelstommen innanför Klimatskivan.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED KLIMATSKIVA
Ett enkelt men effektivt sätt att tilläggsisolera en vägg. Med
Klimatskivan tilläggsisoleras en befintlig fasad utan att man
behöver riva ned den gamla. Konstruktionen ger minimalt med
köldbryggor och är effektiv ur energisynpunkt.
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Befintlig vägg
PAROC WAS 35tt,
Klimatskiva
PAROC XFW 004,
Plastbricka
PAROC XFP 001,
Distanskropp
Spikläkt
Träpanel

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
45

70

95

0,45

0,34

0,27

1,0

0,42

0,32

0,26

0,8

0,38

0,29

0,24

0,6

0,33

0,26

0,22

0,4

0,26

0,22

0,19

1,2
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STEG FÖR STEG
O

När man behöver göra en åtgärd på fasaden, till exempel byta
panel eller ersätta en putsad fasad med en träpanel, så bör
man alltid göra en energibesparande åtgärd.

O

Att tilläggsisolera är den, över tid sett, billigaste metoden att
spara energi och därmed även den egna plånboken.

O

Behåller man den gamla fasaden vid tilläggsisolering så bör
man ta bort lockläkten. De spalter som eventuellt finns mellan
VÄG G A R

resterande paneler drevas upptill och nertill med mineralull 20
cm in från vardera ände.
O

Ett regelverk monteras upptill samt runt fönster och dörrar.
Detta för att den nya panelen ska få den bärighet den behöver.

O

Efter detta så monteras Klimatskivan och fästs med brickor.
Distanskroppar monteras på ett avstånd på 600 mm både
vertikalt och horisontellt. Spikläkt 34x70 läggs över Distanskropparna och skruvas eller spikas in i innanförliggande
konstruktion. Se även sid 45.

O

Eventuellt vatten skall avledas genom att en plåt, membran
eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel, så
att det inte rinner in bakom fasadbeklädnaden.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED SKALMURSSKIVA
En heltäckande isolering utanpå reglarna minskar köldbryggorna
samtidigt som det ger en mycket fuktsäker konstruktion. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan
ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför
stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.
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Invändig beklädnad
PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
Massiva träreglar cc 600
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
PAROC WAS 50,
Skalmursskiva med ett
innanförliggande stomskydd
av fukttålig byggskiva
PAROC XFW 004,
Plastbricka
Murkramla
Luftspalt
Fasadsten

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek,
mm
d2↓

50

d1→

U-värde W/m2 K
95

120

145

170

195

220

240

0,253

0,225

0,202

0,184

0,168

0,156

0,164

100

0,185

0,169

0,156

0,144

0,135

0,126

0,152

150

0,146

0,136

0,127

0,119

0,112

0,106

0,135

d1: Isolering bärande stomme. d2: Yttre isoleringsskikt.
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STEG FÖR STEG
O

Vattenavledning anordnas med hjälp av t ex plåt, folie eller
papp vid fönster, dörrar och sockel. Vattenavledaren monteras
först och dras upp minst 80 mm ovanför Skalmursskivans
underkant på insidan av denna.

O

Montera ett stomskydd av en fukttålig byggskiva så att
utifrån kommande fukt har möjlighet att kunna ledas ut från
byggnaden.
Skalmursskivan monteras liggande och i förband med för-

VÄG G A R

O

skjutna skarvar samt minst 4 st infästningar per skiva.
O

Nedersta lagret monteras ca 10 mm ovan grunden, för att inte
vatten skall stå kvar i isoleringen.

O

Även murkramlorna kan utnyttjas för infästning. Brickorna
skall då vara slitsade så att de kan tryckas på kramlorna och
låsa isoleringen mot regelverket.

O

För väggar med lufttät stomme, t ex betong eller lättbetong,
väljs infästningar efter underlagets beskaffenhet.

O

Fasadsten muras med luftspalt mot isoleringen på min 30
mm. Luftspalten är till för att fukt kan ventileras bort och att
inträngande vatten skall kunna ledas bort. Minst var fjärde
stötfog i andra tegelskiftet lämnas öppen.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE

49

YTTERVÄGG MED KORSLAGD REGELSTOMME
En vägg med en korslagd regelstomme minskar genomgående
köldbryggor. Detta är ett traditionellt sätt att öka isolertjockleken.
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Invändig beklädnad
Sekundärregelverk cc 600
PAROC eXtra, 		
Vägg-/Bjälklagsskiva Trä eller
PAROC Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
4 PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
5 Primärregelverk cc 600
6 PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
7 Sekundärregelverk cc 600
8 PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
9 PAROC XMW 065, Vindskydd
alt. PAROC XMW 095, Vindtät
10 Spikläkt
11 Träpanel

1
2
3

STEG FÖR STEG
O

Principen kan användas både i samband med tilläggsisolering
och vid nyproduktion. För att förebygga risken för framtida
fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas
så den tål 90 % relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel.

O

Med sekundärreglar på insidan skapas ett installationsskikt
där elledningar kan dras innanför luft- och ångspärren, vilket
minskar risken för otätheter.
VÄG G A R

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek, mm
d2+d3↓ d1→

U-värde W/m2 K
95

120

145

170

195

220

240

0

0,441

0,369

0,318

0,280

0,246

0,227

0,212

45

0,299

0,260

0,230

0,207

0,188

0,172

0,161

70

0,258

0,228

0,204

0,185

0,170

0,157

0,148
0,136

95

0,227

0,203

0,184

0,169

0,155

0,144

70+45

0,209

0,189

0,173

0,159

0,148

0,138

0,131

95+45

0,188

0,171

0,158

0,146

0,136

0,128

0,122

95+70

0,171

0,158

0,146

0,136

0,128

0,120

0,115

d1: Isolering bärande stomme. d2: Yttre isoleringsskikt. d3: Installationsskikt på insidan
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YTTERVÄGG MED TRÄREGEL OCH TRÄPANEL
Konstruktion med genomgående träreglar. Om denna vägg
används för att klara hög isolerstandard krävs tjocka väggar,
vilket ökar risken för senare fuktproblem. Välj i stället väggar
med heltäckande yttre isolerskikt.
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Invändig beklädnad
PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
Träregel cc 600
Syll/hammarband
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
PAROC XMW 065,
Vindskydd alt.PAROC XMW
095, Vindtät
Spikläkt
Träpanel

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek, mm

U-värde W/m2 K

95

0,441

120

0,369

145

0,318

170

0,280

195

0,250

220

0,227

240

0,212

52

VÄG G A R

53

YTTERVÄGG MED PUTSAD FASAD
Lätt vägg med utvändigt putssystem som ger ett obrutet
isolerskikt och en fuktsäker konstruktion utan köldbryggor. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan
ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför
stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.
Inre beklädnad
PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
3 Träreglar c 600
4 PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagskiva
5 Stomskydd: Fukttålig byggskiva
6 PAROC FATIO plus,
Tjockputskiva
7 PAROC XFR 101, Putsfäste Trä/
Plåt
8 PAROC XNR 001, Putsnät
9 PAROC XFN 004, Nätfäste
10 Tre skikt kalkcementputs
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TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
Tjocklek, mm
d2↓

d1→

U-värde W/m2 K
120

145

170

195

220

50

0,243

0,217

0,196

0,179

0,164

80

0,202

0,183

0,168

0,155

0,144

100

0,182

0,166

0,153

0,143

0,133

120

0,165

0,152

0,141

0,132

0,124

150

0,145

0,135

0,127

0,119

0,112

180

0,130

0,122

0,115

0,108

0,103

d1: Isolering bärande stomme. d2: Yttre isoleringsskikt.
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STEG FÖR STEG
O

Montering av isoleringen skall utföras i samråd med putsentreprenören som utför själva putsningen.

O

Stenullen har en öppen struktur som underlättar uttorkning av
den gamla väggen.

O

Montera ett stomskydd av en fukttålig byggskiva så att utifrån
kommande har möjlighet att kunna ledas ut från byggnaden.

O

Tillsammans med ett B- och C-bruk samt en oorganisk ytputs
VÄG G A R

erhåller väggen en lösning som ger en varaktig konstruktion
som står sig väl mot väder och vind.
O

Följ noga de anvisningar som finns när det gäller
infästningarnas antal och placering samt armeringsnätets
förstärkningar.

O

Beakta även hur anpassningar skall utföras mot socklar,
smygar och hörn.

O

Paroc levererar komponenter men inget fullt system. Paroc
ansvarar för funktionen hos de produkter vi tillhandahåller.
Eventuell systemgaranti ges av putssystemleverantören och
då behöver hela uppbyggnaden konsulteras med vald putsleverantör.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED TJOCKPUTS
Vägg med utvändigt putssystem som ger ett obrutet isolerskikt
och en fuktsäker konstruktion utan köldbryggor. SmartFront-systemet bygger på att ventilationskanaler integreras i isoleringen
som installeras i två skikt.
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Befintlig vägg
PAROC SMARTFRONTSKIVA
PAROC FATIO plus,
Tjockputskiva
PAROC XFR 301 alt. PAROC
XFR 201, Putsfäste
PAROC XNR 001, Putsnät
PAROC XFN 004, Nätfäste
Tjockputs

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
50

80

100

120

150

180

0,44

0,32

0,27

0,23

0,20

0,17

1,0

0,41

0,30

0,26

0,23

0,19

0,16

0,8

0,37

0,28

0,24

0,21

0,18

0,16

0,6

0,32

0,25

0,22

0,20

0,17

0,15

0,4

0,25

0,21

0,19

0,17

0,15

0,13

1,2
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STEG FÖR STEG
O

Montering av isoleringen skall utföras i samråd med putsentreprenören som utför själva putsningen.

O

Stenullen har en öppen struktur som underlättar uttorkning av
den gamla väggen.

O

Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande
fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att
fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande
VÄG G A R

och dränerande.
O

Tillsammans med ett B- och C-bruk samt en oorganisk ytputs
erhåller väggen en lösning som ger en varaktig konstruktion
som står sig väl mot väder och vind.

O

Följ noga de anvisningar som finns när det gäller
infästningarnas antal och placering samt armeringsnätets
förstärkningar.

O

Beakta även hur anpassningar skall utföras mot socklar,
smygar och hörn.

O

Paroc levererar komponenter men inget fullt system. Paroc
ansvarar för funktionen hos de produkter vi tillhandahåller.
Eventuell systemgaranti ges av putssystemleverantören och
då behöver hela uppbyggnaden konsulteras med vald putsleverantör.

Läs mer om SmartFront-systemet på PAROC.SE och på SMARTFRONT.SE

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED TUNNPUTS
Vägg med utvändigt putssystem som ger ett obrutet isolerskikt
och en fuktsäker konstruktion utan köldbryggor.
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Befintlig vägg
PAROC LINIO 10, Putsskiva
Mekaniska fästdon
Puts + plastat glasfibernät
Ytskikt (tunnputs)

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
50

80

100

120

150

180

1,2

0,46

0,33

0,28

0,25

0,20

0,18

1,0

0,43

0,32

0,27

0,24

0,20

0,17

0,8

0,38

0,29

0,25

0,22

0,19

0,16

0,6

0,33

0,26

0,23

0,20

0,17

0,15

0,4

0,26

0,21

0,19

0,17

0,15

0,14
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STEG FÖR STEG
O

Montering av isoleringen utförs i samråd med putsentreprenören
som utför själva putsningen.

O

Stenullen har en öppen struktur som underlättar uttorkning av

O

Tillsammans med ett bruk för tunnputs erhåller väggen en

den gamla väggen.
lösning som ger en varaktig konstruktion som står sig väl mot
väder och vind.
Fäst stenullsskivor i den bärande väggen med hjälp av limning

VÄG G A R

O

och/eller mekaniska fästdon. Vid användning av ett eller flera
isolerskikt rekommenderas alltid mekaniska fästdon. Följ
systemleverantörens anvisningar!
O

Beakta även hur anpassningar skall utföras mot socklar,
smygar och hörn.

O

Paroc levererar komponenter men inget fullt system. Paroc
ansvarar för funktionen hos de produkter vi tillhandahåller.
Eventuell systemgaranti ges av putssystemleverantören och
då behöver hela uppbyggnaden konsulteras med vald putsleverantör.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED FASADSTEN
Vid nyproduktion eller tilläggsisolering av en betongstomme,
när fasadsten skall användas som ytskikt är Skalmursskivan
idealisk. Skivan är tillräckligt tät och kan användas utan separat
vindskydd bakom tegelfasaden.
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Befintlig vägg
PAROC WAS 50,
Skalmursskiva
Murkramla
Luftspalt
Fasadsten

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
U-värde W/m2 K
Tjocklek,
mm

Kramlor antal/m2
3

4

5

0,561

0,565

0,570

100

0,321

0,325

0,330

150

0,227

0,231

0,236

100+100

0,178

0,182

0,187

100+150

0,147

0,151

0,156

150+150

0,125

0,129

0,134

50

60

STEG FÖR STEG
O

Fasaden kramlas mot underlaget och antalet kramlor bestäms
av aktuell vindlast.

O

Fasadstenen muras upp med en luftspalt mot isoleringen på
minst 30 mm.

O

Tegelfasaden ger i sig ett tillräckligt vindskydd och luftrörelser
i luftspalten blir marginella. Isoleringen kan användas utan
vindskydd.
VÄG G A R

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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YTTERVÄGG MED PAROC CORTEX
Vi har utvecklat en premiumlösning för ventilerade fasader.
PAROC Cortex består av en stenullsskiva beklädd med ett icke
brännbart vindtätt skikt. Den är avsedd för flervåningshus med
ventilerade fasader. Just denna konstruktionslösning är framtagen av Europrofil AB i samarbete med Paroc. U-värden måste
beräknas med aktuella förutsättningar.

1

3
2
4

6

5

1
2
3

4

5
6

62

Befintlig vägg
Bärverk Europrofil Recon V-flex
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/Bjälklagsskiva
PAROC Cortex Black, Vindskyddsskiva och
PAROC XST 042 Cortextejp b
Ventilationsspalt
Fasadbeklädnad

VARFÖR PAROC® CORTEX?
VINDSKYDDANDE
Ytskiktet utgör ett effektivt vindskydd som förhindrar luftrörelser
som försämrar isoleringens termiska egenskaper. Samtidigt står det
emot väder och vind, mögel och röta.

BRANDSÄKER

DIFFUSIONSÖPPEN
Membranet är mycket diffusionsöppet, vilket innebär att fukt inte
kondenserar på insidan av isoleringsmaterial utan avdunstar snabbt.
Därigenom säkerställs en snabb avdunstning i konstruktionen.

HÅLLBAR PRODUKT
Förutsättningen för att bygga hållbart är att välja hållbara produkter. PAROC Cortex-produkterna är precis som all PAROC Stenull
formstabila och krymper inte oavsett förändringar i temperatur och
fuktighet.

LÄTTA ATT ARBETA MED
Skivorna är lätta att arbeta med och enkla att skära. Jämna
kanter gör att springor och spalter undviks. Detta minimerar
risken för värmeförlust genom konstruktionen.

63
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Produkten är klassad i Euroklass A2–s1,d0 och uppfyller därigenom
med automatik kraven i BBR gällande brandspridning inom byggnader i Br1-byggnader (5:55).

MELLANVÄGGAR
Med mellanväggar menar vi innerväggar och lägenhetsskiljande
väggar. I bostadshus bör väggarna alltid isoleras för att ge
möjlighet till avskildhet och samtidigt förbättrad brandsäkerhet.
Mellanväggar i hotell, vårdlokaler och industrilokaler har ofta
högre krav på brandmotstånd och förmåga till ljudisolering.

MYNDIGHETSKRAV
Ljudisoleringskraven i bostäder
sätts numera mot mätetalet
ljudnivåskillnaden Dnt,w,50, men
krav mot ljudreduktionstal R’w
och R’w + C50-3150 lever kvar i
många fall och då reduktionstalet
är måttet på konstruktionens
ljudisolerande prestanda är
det ändå lämpligt att ange
det i bygghandböcker. De nya
reglerna är utformade så att
tidigare konstruktionslösningar
fortfarande kommer att uppfylla
kraven. R’w som anges för nedanstående konstruktioner är
ljudreduktionstalen man kan förvänta sig uppnå i fält för väl
utförda konstruktioner. I de fall ett intervall anges för reduktionstalet går det högre värdet att nå om man tar mycket stor hänsyn
till att minimera flanktransmission. För lätta konstruktioner är
anslutning mot golv, tak och vägg en vanlig orsak till flanktransmission.
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Lösning

1

Beskrivning
13 mm gipsskiva
70 mm stålregel cc 600
70 mm Sonus / eXtra
13 mm gipsskiva

2

13 mm gipsskiva
95 mm stålregel cc 600
95 mm Sonus / eXtra
13 mm gipsskiva

Brandklass
EI 30 (PAROC
Sonus)

R'w
35

EI 60 (PAROC
eXtra)

EI 30 (PAROC
Sonus)

36

EI 60 (PAROC
eXtra)

13 mm gipsskiva

EI 30 (PAROC
45x95 mm träregel cc 600 Sonus)
EI 60 (PAROC
95 mm Sonus / eXtra
eXtra)
13 mm gipsskiva

36

4

2 x 13 mm gipsskiva

44

45x70 mm träregel cc 600
70 mm Sonus / eXtra
2 x 13 mm gipsskiva

5

2 x 13 mm gipsskiva
70 mm stålregel cc 600
70 mm Sonus / eXtra
2 x 13 mm gipsskiva

6

2 x 13 mm gipsskiva
70 mm stålregel cc 450
95 mm golv och takskena
95 mm Sonus / eXtra

EI 60 (PAROC
Sonus)
EI 90 (PAROC
eXtra)

EI 60 (PAROC
Sonus)

4448

EI 90 (PAROC
eXtra)
EI 60 (PAROC
Sonus)

4852

EI 90 (PAROC
eXtra)

2 x 13 mm gipsskiva
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3

GÄLLER ALLA KONSTRUKTIONER I AVSNITTET:
Angivna värden på ljudreduktionstal R’w gäller för både PAROC
Sonus och PAROC eXtra.
De system som bygger på 900 mm breda gipsskivor och
stål-stomme med kortling får samma brand- och ljudegenskaper
som redovisade konstruktionerna under förutsättning att de
monteras enligt skivfabrikantens anvisningar.
Träreglar får ersätta stålregel av samma dimension. Gäller
endast dubbla regelstommar.
Ljudreduktionen för en vägg
går att öka genom att man
minskar kopplingen mellan
väggens ytskikt. Detta kan
göras på olika sätt. Man kan
välja en vekare stålregel, sk
”akustikregel”.
Annars kan man förändra
genom att använda dubbla
eller saxade stommar inuti
väggen. I en saxad regelstomme är varje regel bara
kopplad till en sida och har
en liten distans till den andra.
I en saxad regelstomme
förekommer flanktransmission via syll och hammarband, vilket
begränsar ljudisoleringen.
Dock är bidraget betydligt större med en syll och hammarband i trä än med motsvarande i plåt. I en dubbel regelstomme
med luftspalt mellan undviks detta.

66

STEG FÖR STEG
O

Med ljudklass menas luftljudsisolering, uttryckt som R'w, som
kan förväntas uppnås i fält för väl utförda konstruktioner.

O

För att nå de angivna värdena måste konstruktionen och dess
anslutningar utföras enligt anvisningar från leverantören av
gipsskivor och/eller stålreglar.

O

Ljudisoleringen påverkas av hur väl utrymmet som skall
isoleras är utfyllt. PAROC-produkterna är tillverkade med ett
övermått av 5–10 mm också för att få en god utfyllnad utan
M E L L A N VÄG G A R

bristningar och glipor. Övermåttet är viktigt för funktionen hos
konstruktionen, både för ljudisolering samt för brandskydd.
O

Paroc rekommenderar användningen av fullisolerade
konstruktioner för att försäkra sig om att montaget blir riktigt
och för att lättare kunna klara de brandkrav som ställs.

O

Undvik att använda småbitar (<200 mm), då detta ökar risken
för glipor i isolerskiktet och en försämring av ljudisoleringen
som följd.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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INVÄNDIG ISOLERING AV YTTERVÄGG
Enkel och bra metod vid tilläggsisolering då det finns gott om
utrymme inne och fasaden är bra. Såväl träreglar som
slitsade stålreglar kan användas.

2
1

3
5

4

1
2
3

4
5

Befintlig vägg
Träreglar cc 600
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä
PAROC XMV 012, Luft- och
ångspärr
Gips- eller träbaserad skiva

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
45

70

95

120

145

1,2

0,59

0,46

0,38

0,32

0,28

1,0

0,54

0,43

0,36

0,30

0,27

0,8

0,47

0,39

0,33

0,28

0,25

0,6

0,40

0,33

0,29

0,25

0,23

0,4

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19
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O

Åtgärden kräver ofta viss om- och nydragning av elektricitet
och rör – konsultera din elektriker och VVS-installatör.

O

Kontrollera om det finns luft- och ångspärr, vanligtvis en
plastfolie, i ytterväggen och att den är hel och ansluter tätt
mot tak och golv.

O

Placeringen av en ny luft- och ångspärr beror på den befintliga
konstruktionen. Är det ett äldre hus som även tilläggsisolerats
på utsidan kan det t ex vara lämpligt att placera luft- och
M E L L A N VÄG G A R

ångspärren på insidan av regelstommen.
O

För att undvika risken för kondens finns en tumregel som
säger att en luft- och ångspärr inte skall sitta längre in i väggen
från den varma sidan sett än 1/3 av totala isolertjockleken.

O

Således i samband med tilläggsisolering med mer än 1/3 av
befintlig isolering bör gamla luft- och ångspärren tas bort för
att undvika fuktproblem.

O

Dra ut plastfolien över fönster- och dörrkarmar eller använd
Tätningstejp för att förhindra luftläckage.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE

69

GRUNDER OCH BJÄLKLAG
ALLMÄNT
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. Grunden ska
dessutom bära lasten av byggnaden.

70

KÄLLARYTTERVÄGG
En utvändig, obruten isolering är det mest effektiva sättet att
bryta köldbryggor och fukttransportvägar och är alltid att föredra. Om isoleringen ligger utanför de bärande delarna hamnar
dessa på den varma sidan, vilket gör att den relativa fuktigheten
hålls låg och att risken för fukt- och mögelskador minskar. En
tunn komfortisolering på insidan kan utgöra ett komplement.
Undvik träreglar på insidan.

SÄKRA FÖR TJÄLE

HÅLL REGN OCH FUKT BORTA
Marken skall luta från huset så att regnvatten rinner bort och
leds ner i dagvattensystemet. Runt huset måste finnas en väl
fungerande dränering. Under hela plattan samt mot källarvägg
skall det också finnas ett dränerande och kapillärbrytande lager.
Ett effektivt sätt att hålla en tillräckligt låg relativ fuktighet i
plattan är att isolera på undersidan. PAROC Ecoprimprodukter
fungerar som kapillärbrytande skikt.
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Grundisoleringen är särskilt viktig eftersom det är här byggnaden står i direkt kontakt med marken. Vid grundläggning med
platta på mark, där det finns risk för tjällyftning, ska utåtgående
hörn säkras genom utkragning av isoleringen. Vi rekommenderar 600 mm bred isolering i en längd av 1200 mm från hörnet.
Tjockleken bör vara minst 50 mm i södra Sverige och upp till
200 mm i norr. När man, av energi- eller komfortskäl, väljer att
isolera plattan utöver vad som anges i Boverkets regler lägger
man en randisolering längs hela husets omkrets.

Inre delar av mycket breda betongplattor kan inte fuktskyddas
med hjälp av isolering. Här måste fuktskyddet kompletteras med
ett tätskikt under betongen eller med en diffusionsöppen golvbeläggning. Sådana åtgärder bör övervägas vid plattbredder över
10 m. Det är viktigt att betongplattan är tillräckligt torr när golvet
ytbeläggs – särskilt vid golvvärme.

DRÄNERING
Problemet med befintliga grunder är ofta igensatt, undermålig
eller avsaknad av dränering. Vid en åtgärd är det viktigt att
dräneringen är väl planerad och utförd. Eventuell befintlig
isolering på utsidan måste i regel bytas men är den torr kan den
återanvändas.

ISOLERINGEN MÅSTE TÅLA BELASTNING OCH TRYCK
Välj en isolering som tål belastningar från byggnaden och
jordtryck under hela den avsedda brukstiden, med bibehållna
termiska egenskaper. PAROC Ecoprim, som är en extruderad
polystyrencellplast, har en mycket hög motståndsförmåga mot
belastningar och lämpar sig väl i konstruktioner där krav finns på
lastupptagningsförmåga. PAROC Ecoprim finns i olika kvaliteter
med tryckhållfast från 90 upp till 225 kPa långtidslast.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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55–70%
KORTARE TORKTID
än EPS (Frigolit)

G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG
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PLATTA PÅ MARK MED ECOPRIM

Vid större byggnader som t ex 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.

1
6

2
3
4

1
5

2
3
4
5
6

Betongplatta med
armering
L-element
PAROC XES Ecoprim
Dränerande material
PAROC XMS 090 Fiberduk
PAROC XES Ecoprim

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
U-värde W/m2 K
Jordart

Isolertjocklek (mm)
200

250

300

Lera eller silt

0,139

0,119

0,105

Sand eller grus

0,151

0,129

0,113

Berg

0,173

0,145

0,125
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Matjord schaktas bort till önskat djup. Schakta tillräckligt på
sidor och anpassa för dränering, randisolering och kantbalk.
Marken täcks med PAROC Fiberduk (geotextil).

O

Ett dränerande skikt på minst 100 mm läggs ut som
komprimeras och avjämnas. En dräneringsledning läggs runt
grunden och ansluts till en brunn och täcks med Fiberduk.

O

Stolpar till en glesform slås ner i marken som stöd för PAROC
I-element. Börja montera I-elementen i ett hörn. I-elementen
ställs mot glesformen och fästs i ovankant.
Montera isoleringen i två lager omlott med förskjutna skarvar.

G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

O

Undvik 4-vägshörn.
O

Armering läggs ut och betong fylls på till ovankant av
I-elementen. Läs mer om dimensionering och lastkapacitet
i separat arbetsanvisning för PAROC I-element. Som
förstärkning kan 100 mm Ecoprimskivor monteras under
kantbalken.

O

När betongen härdat kan glesformen rivas och återfyllning
runt grunden görs med dränerande material

O

Fiberduken skall läggs ut över dräneringsledningen före
återfyllningen. Återfyll inte förrän eventuell randisolering lagts

O

Om grunden ligger på tjälfarlig mark som silt, lera och morän,
måste den skyddas mot påverkan av tjäle. Montera en randisolering av Ecoprim runt grunden samt utkragat i hörnen. I
södra Sverige krävs 50 mm och i norr upp till 200 mm tjocklek.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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KÄLLARYTTERVÄGG MED PUTSLAMELL
En källargrund kan tilläggsisoleras utvändigt ovan mark med
PAROC LINIO 80, Putslamell Fasad som monteras med ett limbruk och skapar därmed slätt putsbärande skikt för tunnputs.

3
2

1

1
2
3

Befintlig grund
Värmeisolering: PAROC
LINIO 80, Putslamell Fasad
Puts, enligt leverantörens
rekommendationer och
anvisningar

U-värden beräknas alltid med aktuella förutsättningar. 200 mm
PAROC LINIO 80 mm på utsidan av 200 mm betongstomme ger
t ex ett U-värde på 0,16 W/m2 K.
Använd PAROC Prosaver som finns på vår hemsida för att beräkna U-värden. Du hittar Parocs beräkningsprogram på PAROC.SE och via QR-koden.
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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.

1
2

3
1

3
4

2
4
5

5

Mursten eller betong
PAROC GRS 20 alt GRS 30,
Markskiva
PAROC XGI 100, I-element
Min. 200 mm dränerande
material runt dräneringsrör
alt. befintliga väl blandade
massor
PAROC XMS 090, Fiberduk*)
*) Fiberduk (beroende på
fyllnadsmassa kan denna dras upp
och även täcka isoleringen).

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
U-värde W/m2 K
Jordart

Isolertjocklek källarvägg (mm)
50

100

200

300

Isolertjocklek under plattan (mm)
50

100

200

300

Lera eller
silt

0,356

0,233

0,139

0,100

Sand eller
grus

0,395

0,251

0,146

0,103

Berg

0,317

0,279

0,156

0,108
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O

Grundmuren avjämnas genom att utskjutande brukstungor tas

O

Anslutningen mellan grundplatta och grundmur förses med en

bort och håligheter fylls ut med cementbruk.
cementbrukssträng. Flytmembran eller två lager av kallasfalt
stryks 0,5 m upp på väggen, på brukssträngen och ned på
grundplattan.
O

Monteringen av Markskivan sker nerifrån där första laget
skivor ställs på betongplattans brukssträng. De monteras
liggande och i förband med förskjutna skarvar. Fastsättning
G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

kan ske antingen med punktklistring med varmasfalt eller
genom spikning.
O

Isoleringen avslutas ca 100 mm under blivande marknivå.
Vid putsning av sockeln tillses att inget bruk kommer bakom
isoleringen. Putsen avslutas med en hålkäl mot isoleringen.
Det går även att dra upp isoleringen och putsa den.

O

Om fasaden tilläggsisoleras så är det lämpligt att också
isolera sockeln. Detta kan också göras med ett I-element.
I-elementen monteras med ett cementbaserat bruk.

O

Dräneringen läggs med överkant minst 150 mm under
grundplattan. Runt rören och mot isoleringen återfylls med
dränerande material och fiberduk för att förhindra framtida
igenslamning.

O

Efter återfyllning skall markytan 3 m ut från vägglivet ha
en lutning från huset på minst 1:20. Tänk på sättningen vid
markplaneringen.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PA RO C.S E
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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.

4

1

1
2

3
2

3

4

Mursten eller betong
PAROC XEC 300ggj, Ecoprim
Källarvägg
PAROC XMS 090, Fiberduk
och PAROC XFF 002,
Dukstift
Återfyllning med befintligt
material

TABELL FÖR NY-/TILLBYGGNAD
U-värde W/m2 K
Jordart

Isolertjocklek källarvägg (mm)
50

100

200

300

Isolertjocklek under plattan (mm)
50

100

200

300

Lera eller
silt

0,356

0,233

0,139

0,100

Sand eller
grus

0,395

0,251

0,146

0,103

Berg

0,317

0,279

0,156

0,108
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O

Grundmuren avjämnas genom att utskjutande brukstungor tas

O

Anslutningen mellan grundplatta och grundmur förses med en

bort och håligheter fylls ut med cementbruk.
cementbrukssträng. Flytmembran eller två lager av kallasfalt
stryks 0,5 m upp på väggen, på brukssträngen och ned på
grundplattan.
O

Ecoprim Källarväggsskiva är falsad och spårad på bägge
sidor. Placera skivorna stående med de längsgående spåren
vertikalt. Börja montaget nerifrån sockeln med första raden av
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skivor på sockeln. Skjut ihop falsarna ordentligt. Skivorna kan
punktlimmas med sättlim, fritt från lösningsmedel.
O

Isoleringen avslutas ca 100 mm under blivande marknivå.
Om fasaden tilläggsisoleras så är det lämpligt att också
isolera sockeln. Detta kan också göras med ett I-element.
I-elementen monteras med ett cementbaserat bruk.

O

Dräneringen läggs med överkant minst 150 mm under
grundplattan. Runt rören och mot isoleringen återfylls med
dränerande material och fiberduk för att förhindra framtida
igenslamning.

O

Efter återfyllning skall markytan 3 m ut från vägglivet ha
en lutning från huset på minst 1:20. Tänk på sättningen vid
markplaneringen.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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INVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARVÄGG MED SKIVOR
Att tilläggsisolera en källarvägg invändigt bör inte utföras som
den enda åtgärden på grund av fuktproblematiken. Om åtgärden
ändå väljs måste det säkerställas att väggen är torr året runt.
Dränering och utvändig tilläggsisolering bör alltid utföras som ett
förstahandsalternativ. Om en tilläggsisolering utförs på insidan
skall stålreglar användas eftersom fukt kan skada träreglar.

3
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2
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6

Befintlig källaryttervägg
PAROC ROB 80, Takboard
Stålregel
PAROC eXtra eller PAROC
Natura Lana, Stålregelskiva
c 600
PAROC XSI 003, Drevningsremsa alt. PAROC XSS 002,
Sylltätning
Gips- eller träbaserad skiva

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
20+45

20+70

1,2

0,42

0,34

1,0

0,40

0,33

0,8

0,36

0,30

0,6

0,31

0,27

0,4

0,25

0,22
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OBS!
O

Säkerställ att väggen är torr året runt innan denna konstruktionslösning väljs.

O

Dränering och utvändig tilläggsisolering bör alltid utföras först.

O

Stålreglar rekommenderas i denna typ av konstruktion
eftersom fukt kan skada trävirke. Ingen fuktspärr används.

G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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LÄGENHETSSKILJANDE TRÄBJÄLKLAG
Stegljudsisolering av bjälklaget förbättras genom att lägga in
ett fjädrande skikt av PAROC SSB 2t, Stegljudsskiva med ett
tryckfördelande skikt av golvskivor samt två lag gipsskivor med
fjädrande upphängning.

1
2
3

1
3
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2
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8

7
8

13 mm golvgipsskiva
22 mm golvspånskiva
20 mm PAROC SSB 2t,
Stegljudsskiva
22 mm golvspånskiva
45 x 220 mm träbjälke cc 600
95 mm PAROC eXtra eller
PAROC Natura Lana,
Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
25 - 30 mm fjädrande
stålprofil cc 400
2 x 13 mm gipsskiva
Ljudklass, dB

Konstruktion

Beskrivning

R' w

L'n,w

(R' w+C50)

(L'n,w+C50)

BR ANDK L AS S
REI 60
13 mm golvgipsskiva
22 mm golvspånskiva
20 mm PAROC SSB 2t

60

54

22 mm golvspånskiva

(52)

(58)

45 x 220 mm träbjälke cc 600 mm
95 mm PAROC eXtra
Ståltråd cc 300 mm
25-30 mm fjädrande stålprofil cc
400 mm
2 x 13 mm gipsskiva
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O

Stegljudsskivorna läggs med den med glasfiberflor belagda
sidan upp. Golvskivorna limmas i not och spont och korsläggs.

O

I det undre lagret används en spontad 19 eller 22 mm
golvspånskiva och i det övre lagret används en 22 mm
spontad golvspånskiva + 13 mm golvgips. Den övre golvgipsen
kan ersättas med ett parkettgolv med minst 14 mm tjocklek,
vilket bör stämmas av med aktuell golvleverantör. Notera dock
att hög vikt på övergolvet ger bra effekt för stegljudisoleringen.

O

Mot anslutande väggar, vid dörrar och under tunga fasta
G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

inredningar läggs en 50-100 mm bred regel för att förhindra
nedsjunkning. Regeln skall vara 2 mm tunnare än Stegljudsskivan.
O

För att förhindra att stegljud vandrar i sidled skall golvet
avslutas ca 5-10 mm från väggen. Fogarna längs väggarna
tätas med elastisk fogmassa.

Fogmassa
50-100 mm regel
Golvmaterial

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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VENTILERAT UPPREGLAT GOLV
Subfloor System är en bra lösning för att få ett plant och ventilerat undergolv på en platta på mark.

1
2

3
4

5

1
2
3
4
5

Kontakta din bygghandlare för mer information.
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Golvbeläggning
Spånskiva
PAROC eXtra plus t,
Subfloorskiva
Ventilerat utrymme
Befintlig betongplatta

G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG
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KRYPGRUND UNDERIFRÅN
Gamla krypgrunder har ofta dålig isolering och är otäta. För att
förbättra komforten och spara energi kan man tilläggsisolera
på undersidan. En heltäckande isolering på undersidan gör att
trävirket håller sig torrt. Därmed minskar risken för skador. Tänk
på att ordna krypgrundens nödvändiga ventilation på ett bra sätt.

1
2

1
2

Befintligt träbjälklag
PAROC WAS 50,
Skalmursskiva alt. PAROC
WAS 35t, Klimatskiva 600

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
50

100

150

1,2

0,43

0,26

0,19

1,0

0,40

0,25

0,18

0,8

0,37

0,24

0,18

0,6

0,32

0,22

0,16

0,4

0,25

0,18

0,14
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STEG FÖR STEG
O

Ett enkelt arbete att utföra, förutsatt att utrymme finns för att
montera skivorna underifrån.

O

Skivorna i format 600 x 1200 mm monteras tvärs
golvbjälkarna för att få fästen mitt på skivan samt på
kortsidorna.

O

Använd skruv eller spik med tillräcklig längd för att få bra
stabilitet. Plast- eller plåtbricka används för att inte skivan ska
glida av spiken/skruven.

O

Är grundmuren ojämn, till exempel vid en granitgrund, så
G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

måste man skära in isolering så att god passning erhålls.
O

Eventuell fukt i grunden kan även fortsättningsvis kondensera
men då endast på isolerskivans undersida vilken är av ett
oorganiskt material och därmed inte känslig för fukt.

O

Vill man ytterligare förbättra fuktsäkerheten i grunden kan
man tilläggsisolera grundmurarnas insida fast då med
en extruderad cellplast, Ecoprim. Man bör även lägga en
luft- och ångspärr på marken i krypgrunden för att minska
avdunstningen från marken.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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KÄLLARE UNDERIFRÅN
Källare eller parkeringsdäck är ofta i behov av tilläggsisolering
underifrån. Källartakslamellen limmas direkt mot betongbjälklaget
och målas därefter i önskad kulör. Kanterna är snedskurna vilket
skapar ett rutmönster samtidigt som det döljer ojämnheter.
Produkten ger en ökad värmeisolering och därmed komfort för
rummet ovanför men också en bättre ljuddämpning i rummet
där den placeras. Vidare ger lamellen ett tillskott för brandisolering av betongen.

1

1
2

2

Befintligt betongbjälklag
PAROC CGL 20cy,
Källartakslamell limmad
med PAROC XPG 001,
Byggklister

TABELL FÖR TILLÄGGSISOLERING
U-värde (efter) W/m2 K

U-värde
(före)
W/m2 K

Tilläggsisolering, mm
50

100

150

1,2

0,28

0,20

0,16

1,0

0,27

0,20

0,16

0,8

0,25

0,19

0,15

0,6

0,23

0,17

0,14

0,4

0,19

0,15

0,13
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STEG FÖR STEG
O

Putslamellen kan användas i mindre uppvärmda utrymmen
så som källare, parkeringsgarage och andra utrymmen där
utrymmet ovan är uppvärmt. Montage bör alltid ske på den
kalla sidan för att undvika kondens.

O

Putslamellen för undertak limmas mot betong med 		
PAROC XPG 001, Byggklister. Produkten har en ytbehandling
på den synliga sidan som kan vara slutbehandling eller
övermålas.
Se till att bjälklaget är väl uppvärmt till minst 5°C.

O

Ytan som lamellerna limmas mot skall vara väl rengjord och

O

Applicera byggklistret heltäckande på baksidan av lamellen.

G R U N D E R O C H B JÄ L K L AG

O

bärkraftig.
Använd en tandspårad spackel vid påläggningen, storlek 15
mm. Materialåtgång ca 4–5 kg/m2 oblandat klister. Låt klistret
vila i 5 minuter och blanda igen före användning.
O

Montera lamellerna mot undersidan av betongen. För att få
bästa vidhäftning skall detta göras inom 10 minuter efter
påläggning.

O

Vid monteringen är det viktigt att undvika att trycka med
fingrarna mot lamellen. Använd istället ett plant och rengjort
murarredskap att trycka med.

O

Vid målning används en matt silikatfärg för invändigt
bruk, exempelvis StoColor Sil In. Följ färgleverantörens
anvisningar.

Studera våra arbetsanvisningar som finns tillgängliga på PAROC.SE
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VÅRT AVTRYCK
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ISOLERING ÄR EN NYCKEL TILL LÖSNINGEN
Paroc är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability
Index-företaget Owens Corning. För oss handlar hållbarhet om
att tillgodose dagens behov samtidigt som vi gör världen till en
bättre plats för framtiden. Vi har åtagit oss att tänka på framtiden i allt vi gör, med ett engagemang för att skydda människor
och vår planet samtidigt som vi gör stor skillnad för alla intressenter.
Som en global tillverkare vet vi att sättet som vi bedriver
vår verksamheten på gör skillnad. För att vara ett nettopositivt
företag måste vårt handavtryck (de positiva effekterna av vår
personal och våra produkter) vara större än vårt fotavtryck (de
negativa effekterna). Vi är stolta över de framsteg vi har gjort för
att minska de negativa effekterna av vår verksamhet, men det
finns mycket mer att göra.
PA R O C & H Å L L BA R H E T

VAD GÖR VI KONKRET? VÅR AMBITION FÖR 2030 ÄR ATT
O Minska våra koldioxidutsläpp med 50 %
O Minska vår plastanvändning med 30 %
O Öka användningen av PAROC REWOOL – vår lösning
för återvinning av våra kunders avfall
O Erbjuda produkter med lågt koldioxidutsläpp
O Sluta kretsloppet genom att inget avfall lämnar våra
anläggningar
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1.

ISOLERING ÄR EN NYCKEL TILL LÖSNINGEN

2.

VI REDUCERAR LÖPANDE VÅRT FOTAVTRYCK

3.

CIRKULÄR EKONOMI FINNS I VÅRT DNA

4.

VI SKAPAR HÅLLBARA BYGGNADER TILLSAMMANS MED
VÅRA KUNDER

Våra produkter spelar en avgörande roll i att bekämpa
klimatförändringarna. Ca. 40% av de växthusgaser som
genereras av människan kommer från byggnader.

Vår målsättning är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030
och på sikt eliminera vår användning av fossila bränslen. En
milstolpe är att använda 100% förnybar el till 2030.

I nya utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder testar
vi löpande nya, hållbara produkter och lösningar.

Läs mer på PAROC.SE/HALLBARHET.
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PA R O C & H Å L L BA R H E T

Vi designar våra produkter och lösningar för återvinning och
återanvändning. Till 2030 kommer vi att sluta kretsloppet så
att inget avfall går ut från våra fabriker.

NOW WE GIVE YOU NO THING
CO2

NATURA LANA - KOLDIOXIDNEUTRAL STENULLSISOLERING
PAROC Natura Lana är vår första koldioxidneutrala isoleringsskiva. Den är tillverkad av obrännbar stenull, med ett lambdavärde på 0,036 W/mK. PAROC Natura Lana är utformad för att
användas i en mängd olika applikationer i energieffektiva, gröna
byggnader speciellt i regelkonstruktioner och sadeltak.
PAROC Natura Lana tillverkas
vid vår fabrik i Finland med hjälp
av en smältteknik med låga
koldioxidutsläpp (EMF, Electric
Melting Furnace)* och grön el
som minskar CO2-utsläppen
från smältningen med cirka
80 % jämfört med den traditionella kupolugnstekniken.
Genom att maximera innehållet av återvunnen stenull kan
vi minska mängden jungfrulig
råvara och får på så sätt en produkt med mycket låga CO2utsläpp – 0,72 kg CO2-ekv/m2 (R=1) produkt (A1-D).
* Sedan 1986
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PAROC REWOOL
Paroc REWOOL introducerades redan 1996 och är en viktig del
av vårt arbete för att nå en cirkulär ekonomi och en hållbar
framtid. Med den här tjänsten erbjuder vi kundanpassade återvinningslösningar av stenullsavfall från byggarbetsplatser eller
produktionsanläggningar.

LÄS MER OCH BOKA
UPPHÄMTNING!
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PA R O C & H Å L L BA R H E T

FÖRDELAR:
O Minskad mängd avfall till deponi
O Kostnader för avfall till deponi minskar
O Högre poäng i miljöklassningen av byggnader, t ex LEED
och BREEAM.

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
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Naturligt hållbar
PAROC Stenull tillverkas av natursten, en råvara som
erbjuder många fördelar.
Energieffektiv
Till följd av de snabba klimatförändringarna är det viktigare än någonsin att skapa energieffektiva byggnader.
Utmärkt brandmotstånd
PAROC Stenull är ett effektivt brandisolerande material
som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta.
Varken absorberar eller lagrar fukt
En byggnad som isolerats med stenull håller sig torr,
vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften
och en lång livslängd på byggnaden

PAROC Stenull och inomhuskvalitet
PAROC Stenull är ett extremt rent material och både den
finska stiftelsen för bygginformation (RTS) och organisationen för inomhusluft klassificerar PAROC Stenull
i den bästa M1-klassen i emissionsklassificeringarna
eftersom den inte förorenar inomhusluft.
Effektiv ljudisolering
Akustikkontroll är en viktig del i byggnadskonstruktionen
och kan ha en betydande inverkan på människors välbefinnande, kommunikation och produktivitet.
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PA R O C ® S T E N U L L – N AT U R L I GT H Å L L BA R I S O L E R I N G

Kan återanvändas
Även om PAROC Stenull framställs av natursten, en
råvara som är naturlig och en praktiskt taget outsinlig
naturresurs, måste vi använda vår planets resurser
optimalt.

PRODUKTER

Vi visar här ett urval ur vårt produktsortiment. Vårt kompletta
sortiment finns på PAROC.SE och i vår produktkatalog.

Använd QR-koden för att komma direkt
till produktöversikten.

PAROC SHT 1

VINDSULL

Isolering av vindsbjälklag. Appliceras
med Vindsullsspruta PAROC XTM, Attic
300.

PAROC NATURA LANA

VÄGG-/BJÄLKLAGSSKIVA TRÄ

Koldioxidneutrala isolerskiva utformad
för isolering av väggar och vindsbjälklag
i energieffektiva gröna byggnader. Universalformat anpassat till regelavstånd
cc 600 mm och till takstolar cc 1200 mm

PAROC NATURA LANA

STÅLREGELSKIVAc 600

Koldioxidneutrala isolerskiva utformad för
isolering av mellan- och ytterväggar med
stålregelstomme cc 600 mm i energieffektiva gröna byggnader.
10 0

PAROC eXtra pf

SNEDTAKSSKIVA

Isolering mellan takstolar i snedtak samt
i stödbensväggar. Monteras inifrån.

PAROC eXtra

VÄGG-/BJÄLKLAGSSKIVA TRÄ

Isolering av väggar och vindsbjälklag.
Universalformat anpassat till regelavstånd cc 600 mm och till takstolar
cc 1200 mm.

PRODUK TER

PAROC eXtra

STÅLREGELSKIVAc 600

Isolering av mellan- och ytterväggar med
stålregelstomme cc 600 mm.

PAROC SONUS

MELLANVÄGGSSKIVA

Isolering av mellanväggar med trä- eller
stålregelstomme.
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PAROC ® CORTEX

VINDSKYDDSSKIVA

PAROC ® CORTEX PRO

VINDSKYDDSSKIVA

PAROC ® CORTEX ONE

VINDSKYDDSSKIVA

Utvändig heltäckande vindskyddsskiva
som är idealisk i samband med nyproduktion eller renovering av ytterväggar av
flervåningshus.

PAROC ® CORTEX b

VINDSKYDDSSKIVA

PAROC CORTEX PRO b

VINDSKYDDSSKIVA

®

Utvändig heltäckande svart vindskyddsskiva som är idealisk i samband med
nyproduktion eller renovering av ytterväggar av flervåningshus.

PAROC WAS 35tt

KLIMATSKIVA

Utvändig heltäckande isolering i storformat för ventilerade ytterväggar.

PAROC WAS 35t

KLIMATSKIVA 600

Utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar.

10 2

PAROC WAS 50

SKALMURSSKIVA

Utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadsten.

PAROC FATIO plus

TJOCKPUTSSKIVA

Putsskiva för användning i system med
tjockputs. Skivan monteras enligt
rekommendationer och anvisningar från
putsleverantören.

PRODUK TER

PAROC LINIO 10

PUTSSKIVA

Putsskiva för användning i system med
tunnputs. Skivan monteras enligt
rekommendationer och anvisningar från
putsleverantören.

PAROC LINIO 80

PUTSLAMELL FASAD

Putslamell för användning i system med
tunnputs. Lamellen monteras enligt
rekommendationer och anvisningar från
putsleverantören.
10 3

PAROC NRS 2t

STAPELFIBERSKIVA

PAROC NRS 2tb

STAPELFIBERSKIVA
SVART

Obrännbar stenullsisolering med naturfärgat eller svart glasfiberflor på en sida. Kan
användas som värmeisolering i väggar
och tak från insidan i industrilokaler.
PAROC eXtra plus t

SUBFLOORSKIVA

Värme- och ljudisolering i SubFloor golvregelsystem. Levereras med naturfärgat
glasfiberflor på en sida.
PAROC SSB 2t

STEGLJUDSISOLERING

Isolerskiva av stenull som används som
ljudabsorberande skikt för att reducera
stegljud i flytande golv.

PAROC FPS 17

BRANDSKIVA 170

En obrännbar isolering av stenull som
används för brandskydd av stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, värmepannor
och ugnar.

PAROC GRS 20

MARKSKIVA

PAROC GRS 30

MARKSKIVA

Isolering av källarytterväggar.
10 4

PAROC ROB 60

RENOVERINGSBOARD

PAROC ROB 80

TAKBOARD

Används som översta lagret på befintliga
och nya låglutande tak. Den isolerar även
det bärande skiktet vid renovering.

PAROC ROBSTER 60

STÅLUNDERLAGSBOARD/TAKBOARD

Taklamell för värmeisolering av befintliga
och nya låglutande tak under en lastfördelande takboard.

PRODUK TER

PAROC ROL 30

TAKLAMELL

Används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande
tak.

PAROC ROS 30

UNDERSKIVA

PAROC ROS 60

TAKSKIVA

Takskiva för värmeisolering av befintliga
och nya låglutande tak. PAROC ROS
30 används under en lastfördelande
takboard.
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PAROC WAS 35

KLIMATSKIVA ZERO

Utvändig tilläggsisolering av ventilerade
ytterväggar på underlag av trä, betong,
lättbetong eller tegel. Isoleringen monteras med isolerhållare PAROC XFM 004
för träunderlag resp. PAROC XFM 005 för
betong.

PAROC XFS 002

TWIN UD FASADSKRUV
TRÄ

Fasadskruv för trä som används för att
montera beklädnad på ventilerade fasader
isolerade med PAROC Klimatskiva ZERO.

PAROC XFM 004

ISOLERHÅLLARE TRÄ

Isolerhållaren används för mekanisk
infästning av PAROC Klimatskiva ZERO
mot underlag av trä.

PAROC XFT 005

BITS

Bits används vid montering av PAROC
Klimatskiva ZERO med Isolerhållare
PAROC XFS 004 och PAROC XFS 005.
10 6

PAROC XRB 001

BRANDLÄKT

Hyvlad granläkt med vattenfast brandimpregnering Euroklass B-s1, d0. Används
vid montering av PAROC Klimatskiva
ZERO.

PAROC XFM 005

ISOLERHÅLLARE
BETONG

Isolerhållaren används för mekanisk
infästning av PAROC Klimatskiva ZERO på
underlag av betong.

BETONGBORR

PRODUK TER

PAROC XFD 002

Betongborr med skär/stopp, som används
för förborrning i underlaget innan montering av PAROC XFM 005 Isolerhållare för
betong.
PAROC XTI 001

VINKELVERKTYG

Vinkelverktyget PAROC XTI 001 är
avsett att användas vid montage av
PAROC XFS 002 Twin UD Fasadskruv trä.
Verktyget används för att antingen ge
vinkel 30° eller 45° på skruven. Skruven
placeras i spåret för att sedan skruvas in i
konstruktionen i den önskade vinkeln.
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PAROC XFD 003

BORRFÖRLÄNGARE

Borrförlängare med 500 mm långt SDSfäste, avsedd för användning med PAROC
XFD 002 Betongborr.

PAROC XFS 004

MULTI MONTI FASADSKRUV BETONG

PAROC Fasadskruv för betong används
för att montera beklädnad på ventilerade
fasader isolerade med PAROC Klimatskiva ZERO.

PAROC XFD 001

BETONGBORR

Betongborr med SDS-fäste, används för
förborrning i underlaget innan montering
av PAROC XFS 004 Fasadskruv för
betong.

PAROC XVA 002/003

VINDAVLEDARE

Vindavledare vid takfot i samband med
tilläggsisolering. Vindtätning vid montering av PAROC Snedtaksskiva.

10 8

PAROC XST 022

CORTEXTEJP

PAROC XST 021

CORTEX HÖRNTEJP

Tejp som är avsedd för att skapa en
lufttät tätning av fogar för PAROC Cortex
vindskyddsprodukter.
PAROC XST 042

CORTEXTEJP b

PAROC XST 041

CORTEX HÖRNTEJP b

Svart tejp som är avsedd för att skapa en
lufttät tätning av fogar för svarta PAROC
Cortex vindskyddsprodukter.
PAROC XSI 003

DREVNINGSREMSA

PAROC XSI 002

PRODUK TER

Tätning och isolering runt fönster, dörrar
och utfackningsväggar samt tätning
mellan husblock.

FOGTÄT

Tätning och isolering runt fönster, dörrar,
utfackningsväggar m m.

PAROC XSS 002

SYLLTÄTNING

Kapillärbrytande tätning mellan syll och
grund.
10 9

PAROC XST 013

TÄTNINGSTEJP

Tejp för skarvning och lagning av plastfolie och vindskydd.

PAROC XST 012

TEJPARK

Enkelhäftande tejpark för tätning av större
hål i plastfolie vid exempelvis lösullsinstallationer.

PAROC XMV 012

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR

PAROC XMV 020

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR

Luft- och ångspärr.

PAROC XFW 003

PLÅTBRICKA

PAROC XFW 033

PLÅTBRICKA SVART

Plåtbricka för montering av PAROC NRS
2t Stapelfiberskiva resp PAROC NRS 2tb
Stapelfiberskiva svart.
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PAROC XFW 004

PLASTBRICKA

Plastbricka för montering av PAROC
Klimatskiva.

PAROC XFP 001

DISTANSKROPP

Distans vid montering av lätt fasadskikt
på PAROC Klimatskiva.

PAROC XFP 002

CORTEXDISTANS

Används vid montering av lätt fasadskikt
på PAROC Cortex.
PRODUK TER

PAROC XMW 065

VINDSKYDD

Vindskydd för alla typer av byggnader, där
krav finns på att skydda konstruktionen
från genomblåsning.

PAROC XMS 090

FIBERDUK

Separation, filtrering och förstärkning i
mark.
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PAROC XGI 100

I-ELEMENT

Isoleringselement av EPS med en färdig
yta av 13 mm fiberarmerat betongskikt.
För kantisolering av platta på mark, men
kan även användas som tilläggsisolering
av befintliga socklar.

PAROC XES 200

ECOPRIM

Isolerskiva av XPS, med raka kanter, för
isolering av t ex flytande golv, fundament,
kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak och källarytterväggar.

PAROC XES 200j

ECOPRIM

Isolerskiva av XPS, med falsade kanter,
för isolering av t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor,
omvända tak och källarytterväggar.

PAROC XEC 300ggj

ECOPRIM KÄLLARVÄGG

Isolerskiva av XPS för utvändig isolering
av källarytterväggar.
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PAROC CGL 20cy

UNDERTAKSLAMELL

Undertakslamell för att värmeisolera och
öka brandskyddet i befintliga och nya
källartak. Lamellen limmas mot underlaget med PAROC XPG 001 Byggklister.

PAROC XPG 001

BYGGKLISTER

Byggklister för montering av PAROC
Undertakslamell CGL 20cy. Kan användas
in- och utvändigt på de flesta mineraliska
och organiska underlag.

PRODUK TER

PAROC XTT 001

SKÄRBORD

Skärbordet är ett måttgraderat och
hopfällbart arbetsbord för att skära stenullsprodukter på.

PAROC XTK 003zdy

KNIV GDS

PAROC XTK 005

KNIV

Knivar för tillskärning och anpassning av
stenullsprodukter.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAROC Natura Lana
PAROC eXtra
PAROC eXtra pf

Källarväggar

Bjälklag

•

•

Grunder

Innerväggar

•

SHT 1

Ytterväggar

•

PAROC BLT 1 / BLT 3

Källartak

Sned/Parallelltak

Produkt

Vindsbjälklag

Konstruktion

Låglutande tak

PRODUKTVÄLJAREN

•

•

•

PAROC ROB 60

•

PAROC ROS 30 / 60

•

PAROC ROB 80

•

PAROC ROBSTER 50 / 60

•

PAROC ROL 30

•

PAROC WAS 35

•

PAROC WAS 35t

•

PAROC WAS 35tt

•

PAROC WAS 50

•

PAROC FATIO plus

•

PAROC LINIO 10

•

PAROC LINIO 80

•

PAROC Cortex

•

PAROC Sonus

•

PAROC XES Ecoprim
PAROC GRS 20/30

•

PAROC XGI 100

•

PAROC XEC 300 ggj

•

PAROC SSB 2t
PAROC CGL 20cy

•
•

Mer information om alla våra produkter och lösningar finns på
vår hemsida PAROC.SE.
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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 offshorelösningar. 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, vindsbjälklag,
källartak, väggar, bjälklag och grunder.
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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