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Miljövänligare polyuretan

Den bästa isoleringen mot kyla & drag
Du som har ett äldre hus har säkert upplevt
problem med :
xx kalla ytterväggar
xx golvdrag
xx kalla golv
xx golvknarr
Det finns en enkel och bra lösning p� dessa
problem, polyuretanisolering. Den bästa
isoleringen mot kyla, drag och värme.

Hålrum fylles med
polyuretan

Invändig puts

Utvändig
puts
1/2- stens tegel

Kalla ytterväggar
I äldre hus, b�de trä- och tegelhus, finns i regel
en luftspalt, ett h�lrum i ytterväggens konstruktion som lätt kan fyllas i med polyuretan,
som sprutas in fr�n ut - eller insidan. Denna
tilläggsisolering tar effektivt bort kalldraget i
huset. Du f�r b�de ett jämnare inomhusklimat
och lägre värmekostnader.
I en del trähus finns redan en värmeisolerande
fyllning i ytterväggen, t.ex träsp�n. Denna fyllning har under �rens lopp sjunkit samman och
lämnat ett kallt h�lrum i väggens övre del.
En del hus är tidigare tilläggsisolerade med
karbamidskum, ett material som ofta krymt
och spruckigt s� att köldbryggor uppst�tt. Alla
dessa köldbryggor g�r att eliminera med
polyuretan.

klimatsmart isolering

Ytterbeklädnad

Hålrum fylles med
polyuretan

Plankvägg
Invändig
skivbeklädnad
Spikregel
Överliggare
Ytterbeklädnad
Hålrum som bildats när
träspånen sjunkit

Träspån som
sjunkit samman

Invändig
skivbeklädnad

Kalla golv och golvdrag
Hus med träbjälklag har ofta golvdrag. Detta
beror p� att det finns ett oisolerat h�lrum där
kall luft kyler ner golvet eller tränger upp i
springorna i kanten eller mellan brädorna.
Vi kan enkelt fylla h�lrummet med polyuretan.
D� f�r du ett varmt och skönt golv utan drag.
Och dina värmekostnader blir lägre. Har du
ett vackert parkettgolv eller liknande s�
behöver du inte vara orolig för att f� det
förstört av stora borrh�l. När vi sprutar in
polyuretan i golv, s� behöver vi som regel inte
större h�l än 10 mm som pluggas. I regel
behöver endast golvkanten isoleras i källarhus.

Ytterväggen har
befintlig
mineralullsisolering

Golvkonstruktionen
har ofta hålrum som
fylls med polyuretan
i borrade hål

Uppreglat golv på betongbjälklag

Golvknarr
Att fylla h�lrummet i golvkonstruktioner ger
inte bara högre komfort och lägre
värmekostnader. Är det tillräckligt motst�nd
under golvet t.ex blindbotten eller betongbjälklag, g�r det att ta bort irriterande
golvknarr ocks�.

Polyuretan

Hålrum fylls med
polyuretan

har bättre isolerings-

förmåga än andra isoleringsmaterial.

Överallt

där det ställs höga krav på

Luftspalten kan
lätt fyllas med
polyuretan

isolering används polyurtetan.
och frysskåp, husvagnar och

Kylfjär-

rvärmeledningar är exempel på detta.

Tänk

dig ett vanligt kylskåp på

volym.

Om

100l

man skulle

isolera det med vanlig mineralull och
samtidigt behålla skåpets yttermått, så
hade man bara fått en volym på
samma isoleringsvärde.

Polyuretan

64l

vid

Polyuretanskummet fyller
även ut sparklådan under
inredningen

luktar inte, krymper inte,

spricker inte, kan andas och är inte
känsligt för vindpåverkan.

Skafferiskåp vid yttervägg har ofta en
kallspalt.
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