KLIMAPLADE ™ ZERO
Enkelt og omkostningseffektivt, når byggeriet skal være tæt på energineutralt

PAROC ® ZERO ™

ENERGIEFFEKTIVISERING ER NØDVENDIGT
FOR AT NÅ KLIMAMÅLENE
Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene, når det gælder udledning af drivhusgasser. Huse og bygninger har større negativ miljøpåvirkning end biler og fly tilsammen. Byggereglerne skærpes løbende, fordi vi skal gøre bygningerne tæt på energineutrale, og der ligger et stort arbejde foran os. Lad os hjælpes ad!
ENERGINEUTRALT BYGGERI INDEN 2020
EU's målsætning er, at alle nybyggede
boliger skal være næsten energineutrale senest i 2020, og energiforbruget
i bebyggelsen skal reduceres med 50 %
inden 2050.
Men det er ikke nok, at nye huse bygges som næsten energineutrale huse –
eksisterende huse skal også energirenoveres. 75–80 % af de huse, vi kommer
til at bo i i 2050, er allerede bygget, og
mange af dem har et alt for højt energiforbrug. For at skabe en bæredygtig og
klimavenlig boligmasse skal de eksisterende huse derfor energirenoveres, så de
bliver næsten energineutrale.
FORDELENE VED ENERGIRENOVERING
Der er mange fordele ved at energirenovere din ejendom. Ud over at det gør
ejendommens værdi større, mindsker
det også energiforbruget og sænker
driftsomkostningerne. Den indendørs
komfort øges, og CO2-udslippet mindskes.

Hvis man alligevel planlægger at
renovere, skal man sørge for at energieffektivisere med henblik på fremtiden.
En stor del af omkostningerne er jo
alligevel allerede fastlagt.
Materialevalget er afgørende for at
skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og
sunde boliger og arbejdsmiljøer, både
når det gælder nybyggeri og renovering.
PAROC Stenuld er en naturlig, bæredygtig, brandsikker og energieffektiv
form for isolering. Derfor er det et godt
valg.
HVAD BETYDER NÆSTEN ENERGINEUTRAL?
En næsten energineutral renovering er
en gennemgribende renovering, hvor
praktisk taget alle dele af klimaskærmen
renoveres. Det er ikke nok at renovere
enkelte dele. En væsentlig del af energibehovet skal dækkes af vedvarende
energi, som produceres i eller i nærheden af huset.

ENERGIKLASSIFICERING
En god måde at sammenligne
bygningers energiforbrug på er ved at
kigge på energiklassificeringen.
Energiklasse A betyder, at
energiforbruget er lavt, og G betyder, at
det er højt. En bygning, som har et
energiforbrug, der svarer til de krav, der
stilles til et nybygget hus i dag,
klassificeres som C. Paroc anbefaler, at
man ved energirenovering sigter efter
energiklasse A for at nå det rette niveau
for et næsten energineutralt byggeri.
Du kan få flere oplysninger på PAROC.DK.
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LOVKRAV VEDRØRENDE NÆSTEN ENERGINEUTRALE BYGNINGER
Isolering er det mest effektive tiltag, hvis man skal energieffektivisere, mindske udledningen af drivhusgasser og
bidrage til at nå klimamålene. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, er klimaskærmen afgørende
for, hvor meget energi der bruges. Med den rette isolering af de enkelte dele i konstruktionen kan man minimere
energiforbruget, spare penge og skåne miljøet, samtidig med at byggeriet er klar til fremtidige krav.

Bygninger skal opføres, så unødvendigt
energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling,
ventilation og belysning undgås samtidig med, at der
opnås tilfredsstillende forhold.
Energirammen omfatter bygningens samlede
behov for tilført energi. Tilført energi fra forskellige
energiforsyningsformer sammenvejes.

INDFRI
KRAVET!

ENERGIRAMMEN FOR BOLIGER, KOLLEGIER, HOTELLER M.M.
For boliger, kollegier, hoteller og lignende må bygningens
samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet
etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1000
kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
ENERGIRAMMER FOR KONTORER, SKOLER, INSTITUTIONER OG
LIGNENDE ER IKKE OMFATTET AF KAPITEL
For kontorer, skoler, institutioner og lignende må
bygningens samlede behov for tilført energi til
opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 41,0
kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det
opvarmede etageareal.

Læs mere på BYGNINGSREGLEMENTET.DK

Vælg
energikilde

REDUCER FØRST ENERGIBEHOVET
MED GOD ISOLERING

Fremhæv og
reducer energiforbrug

Udnytte solenergi

Kyotopyramiden viser i fem trin, hvordan man mindsker
energiforbruget – og dermed energiomkostningerne
– på den mest effektive måde ved renovering af
bygninger. På PAROC.DK er der en simpel tjekliste til det første
skridt i pyramiden – at reducere energibehovet.

Reducer elbehov

Reducer varmetab
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PAROC® KLIMAPLADE ZERO™ – SELVBÆRENDE SYSTEM,
SOM GIVER NÆSTEN ENERGINEUTRALE BYGNINGER
PAROC Klimaplade ZERO er en omkostningseffektiv løsning til at opnå en bæredygtig og energieffektiv
klimaskærm. Løsningen bygger på en innovativ fastgørelsesmetode med vandrette facadeskruer, der tager
vindbelastningen, og vinklede facadeskruer, der tager den lodrette belastning fra facaden. Hvis antallet
af vinklede facadeskruer øges, øges lastoptagelsesevnen også. Denne kombination giver en meget robust
konstruktion uden kuldebroer.
GENERELT

Ydervægge er en del af klimaskærmen,
som beskytter mod vejr og vind, lyd
og brand. En udvendig heldækkende
isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale
kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden
af bærende konstruktioner af massivt
træ, krydslamineret træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner.
Eksisterende trækonstruktioner som
eksempelvis udfyldningsvægge kan i
nogle tilfælde kræve et heldækkende
lag krydsfiner med en tykkelse på
mindst 15 mm.
FUGTBESKYTTELSE

Materialet i klimaplade Zero består
af et uorganisk materiale med en
deklareret kritisk fugtighed på 95 %
ved langvarig eksponering. Materialet
kan periodevis udsættes for vand
uden det nedbrydes. Hvis isoleringen
er blevet våd, skal pladerne tørres
indendørs, inden de installeres i

konstruktionen. Installer aldrig våd
isolering. Hvis isoleringen bliver våd,
efter at den er blevet installeret, bør
den ikke indbygges, før den er tørret.
Klimaplade Zero er kapillarbrydende
og varmeisolerende, hvilket betyder, at
den underliggende konstruktion bliver
varm og beskyttes mod både vand og
høj relativ luftfugtighed. Konstruktionen opfylder bygningsreglements
krav til fugtsikring i stationær tilstand,
hvilket både kan dokumenteres med
beregninger og med erfaring fra
tidligere konstruktionsløsninger med
udvendig isolering.
Sager hvor fugtsikkerheden skal
kontrolleres eller hvor konstruktionsløsningen bør modificeres og
forbedres:
• Fugtskader i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres. Især hvis
dette suppleres med "tætte" afstivende
krydsfinerplader eller tilsvarende.
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• Ringe lufttæthed i en eksisterende
konstruktion, som efterisoleres.
• Ringe fugtsikkerhed med hensyn til
damptætheden i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres, hvis der
skal anvendes nye tætningslag, særligt
ved fugtigt indeklima og koldt klima.
BRANDSIKRING

Stenuld er et effektivt brandisolerende
materiale, som tåler temperaturer
over 1000 °C uden at smelte. Det
betyder, at stenulden fungerer som
isolering mod varme selv ved de høje
temperaturer, der opstår ved en brand.
PAROC stenuld er derfor en særdeles
god passiv brandsikring. Klimaplade
ZERO er klassificeret i Euroklasse A1,
ikke-brændbart materiale, hvilket er
den højeste klasse for byggematerialers
brandtekniske egenskaber i konstruktioner og installationer, som er blevet
isoleret. Klimaplade ZERO bremser
eller forhindrer derfor spredning af
brand inde i væggen og langs facaden.

PAROC ® ZERO ™

VENTILERET LUFTSPALTE

De fleste vægge har en luftspalte, som
er placeret bag facadebeklædningen.
Formålet med denne spalte er at lede
fugten væk. Luftstrømmen, som normalt er opadgående, ledes ind gennem
åbninger i væggens underkant. Luften,
som opvarmes på vej op, suger fugt,
og denne fugt ledes efterfølgende ud
gennem åbninger i facadens overkant.
Klimaplade ZERO er en stiv isoleringsplade med lav luftgennemtrængelighed, ℓ (35 x 10-6 m3/m Pa s), og
høj luftstrømningsmodstand, Rs, i
henhold til nedenstående tabel. Der
kan forventes begrænsede trykforskelle
og luftbevægelser i luftspalten bag
facadebeklædningen, og der er lav
risiko for, at luftbevægelser påvirker
isoleringsfunktionen, hvis luftspalten

PAROC WAS 35

begrænses. I ydervægge, som er isoleret
med Klimaplade ZERO, anbefaler vi,
at luftspalten har et åbningsareal på
op til 300 cm2/m. I højere bygninger,
hvor vindhastigheden er over 20 m/s,
bør luftspaltens åbningsareal begrænses til 100 cm2/m.
Isoleringstykkelse WAS 35,
Klimaplade ZERO WAS 35,
Isoleringstykkelse
(mm)
Klimaplade
ZERO

Luftstrømningsmodstand
Luftstrømningsmodstand
Rs (kPa m s/m2)
Rs

(mm)		

(kPa m s/m2)

150

4,3

200

5,8

250

7,2

KLIMAPLADE ZERO ™

FORMAT OG INDHOLD
Tykkelse
mm

Indhold
(m2/palle)

150

23,04

200

17,28

250

11,52

KLIMAPLADE ZERO
1200 x 600

DEKLARERET VARMEKONDUKTIVITET
PRODUKTBESKRIVELSE
Hård, brandsikker stenuldsplade med virkelig
gode varmeisolerende egenskaber.

λD = 0,033 W/m K

VÆGT
ca. 70 kg/m2

ANVENDELSESOMRÅDE
Udvendig, heldækkende isolering til ventilerede ydervægge med facadebeklædning
af træpaneler eller andre facadematerialer.
Pladen monteres ved hjælp af lodrette lægter
og facadeskruer til den eksisterende væg
med forskudte sammenføjninger. Afhængigt
af den ønskede isoleringstykkelse kan pladen
monteres i et eller to lag. Den store isoleringstykkelse gør monteringsarbejdet både
hurtigt og enkelt. En heldækkende isolering
på ydersiden af et indvendigt træskelet eller
betonvæg skaber gode forudsætninger for en
fugtsikker konstruktion.

BRANDKLASSE
Euroklasse A1

CE-CERTIFIKAT
VTT. De deklarerede egenskaber fremgår af
nedenstående betegnelse. Den står også på
etiketten.
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

EMBALLAGE
Plastemballage
– Løse plader på palle
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• Let at montere
• Minimerer kuldebroer
• Selvbærende system
• Omkostningseffektiv
• Naturligt bæredygtig og miljøvenlig
• Beskytter mod brand, fugt og kulde

Løsningerne er velafprøvede og
understøttes af tests og videnskabelig
forskning udført af eksterne forskningsinstitutter i Sverige, Finland og
Litauen.

Format
mm

FORDELENE VED PAROC ZERO

PAROC ® ZERO ™

UNDERLAG AF TRÆ

1

Bærende skelet: Regelvæg,
massivt træ eller krydslamineret træ

2

PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO

3

PAROC XFM 004 Isoleringsholder til træ

4

PAROC XRB 001 Brandlægte WFX

5

PAROC XFS 004, Twin UD
Facadeskrue til træ
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Facadebeklædning

DIMENSIONERING

BEREGNINGSEKSEMPEL

Til mindre huse er det normalt tilstrækkeligt med tre
vandrette facadeskruer og en diagonal facadeskrue per etage
og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Til højere bygninger
dimensioneres antallet af facadeskruer efter de pågældende
vindbelastninger og lodrette belastninger, og det er vigtigt
at tage højde for vægten af den påtænkte facadebeklædning.
Der er egentlig ingen højdebegrænsning, udover hvad der
er praktisk, eftersom et større antal diagonale facadeskruer
øger den lastbærende evne.

Der er anvendt følgende data i nedenstående beregningseksempel:
Afstand mellem vandrette facadeskruer L1 = 0,9 meter
(maks. 1,7 meter).
Afstand mellem vinklede facadeskruer L2 = 2,7 meter
(maks. 2,7 meter). Vinkel: 30 grader.
Minimumsdimension for lodrette sømlægter på
28 x 70 mm med en trækvalitet på minimum G4-3 (iht.
SS EN 1611-1) og en minimumsdensitet på 300 kg/m3.

Beregning af skruelængde og dimensionerende belastninger
udføres med dimensioneringsværktøjet til ZERO, som
findes på WWW.PAROC.DK

Fastgørelse i træregel eller eksisterende væg
PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO
Isoleringstykkelse, mm
150
200
250

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

PAROC XFS 002
Skruelængde vinklet (L2), mm
270
330
400

Dimensionerende værdier
Vindbelastning, kN/m2
Lodret belastning, kN/m2
2,64
0,51
2,64
0,51
2,64
0,51

TILBEHØR

PAROC XFM 004 Isoleringsholder
i polypropylen til træ anvendes til
mekanisk fastgørelse af Klimaplade ZERO. Forbrug: mindst 1 stk./
plade.

PAROC XFT 005 Bits, som anvendes
ved montering af XFS 004 og 005
Isoleringsholdere.
PAROC XRB 001 Brandlægte WFX
er en høvlet granlægte med vandtæt
imprægnering i Euroklasse B-s1,d0.
Format: 28 x 70 mm, længde: 3,3 meter.
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PAROC XFS 002 Twin-UD Facadeskrue til træ er en afstandsskrue, som
er udviklet til at overføre vindbelastningen og den lodrette belastning til
den bærende konstruktion. ETA-godkendt. T40 Torx medfølger i pakken.

PAROC ® ZERO ™

Læs altid vores arbejdsanvisninger på

DIMENSIONERING VED UNDERLAG AF BETON

W W W.PAROC.DK.

1

Bærende skelet: Beton

2

PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO

3

PAROC XFM 005 Isoleringsholder til beton

4

PAROC XRB 001 Brandlægte WFX

5

PAROC XFS 004, Multi Monti
Facadeskrue til beton
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Facadebeklædning

DIMENSIONERING

BEREGNINGSEKSEMPEL

Til mindre huse er det normalt tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og to diagonale facadeskruer per etage
og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Dette kommer dog an
på vægten af den planlagte facadebeklædning. Der er ingen
højdebegrænsning, udover hvad der er praktisk, eftersom
et større antal diagonale facadeskruer øger den lastbærende
evne.

Der er anvendt følgende data i nedenstående beregningseksempel:
Afstand mellem vandrette facadeskruer L1 = 0,9 meter
(maks. 1,7 meter).
Afstand mellem vinklede facadeskruer L2 = 1,35 meter
(maks. 2,7 meter). Vinkel: 20 grader.

Der skal foretages min. 10 trækprøver for at sikre, at væggen
er egnet og holdbar. Beregning af skruelængde og dimensionerende laster udføres med dimensioneringsværktøjet til
Klimaplade ZERO, som findes på WWW.PAROC.DK

Minimumsdimension for lodrette sømlægter på 28 x 70
mm med en trækvalitet på minimum G4-3 (iht. SS EN
1611-1) og en minimumsdensitet på 300 kg/m3.

Fastgørelse i beton
PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO
Isoleringstykkelse, mm
150
200
250

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

PAROC XFS 004
Skruelængde vinklet (L2), mm
250
300
350

Dimensionerende værdier
Vindbelastning, kN/m2
Lodret belastning, kN/m2
2,22
0,54
2,22
0,54
2,22
0,54

Hvad betyder værdierne? 1,0 kN/m2 = 102 kg/m2. 0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

TILBEHØR

PAROC XFM 005 Isoleringsholder
i polypropylen til beton anvendes til
mekanisk fastgørelse af Klimaplade ZERO. Forbrug: mindst 1 stk./
plade.
PAROC XFD 002 Betonbor med
skær/stop, som anvendes til forboring
i underlaget inden montering af
XFM 005 Isoleringsholdere til beton.
PAROC XFD 003 Borforlænger med
SDS-fæste i længden 300 mm, som er
beregnet til brug med XFD 002 Betonbor.

PAROC XFT 005 Bits, som anvendes
ved montering af XFS 004 og 005
Isoleringsholdere.
PAROC XFD 001 Betonbor med
SDS-fæste, som anvendes til forboring
i underlaget inden montering af
PAROC XFS 004 Multi Monti Facadeskrue til beton. Længde: 300, 350
og 450 mm, diameter: 6,3 mm.
PAROC XRB 001 Brandlægte WFX
er en høvlet granlægte med vandtæt
imprægnering i Euroklasse B-s1,d0.
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Format: 28 x 70 mm, længde: 3,3 meter.
PAROC XFS 004 Multi Monti
Facadeskrue til beton er en afstandsskrue, som er udviklet til at overføre
vindbelastningen og den lodrette belastning til den bærende konstruktion.
ETA-godkendt. T40 Torx medfølger i
pakken.

PAROC ® ZERO ™

Læs altid vores arbejdsanvisninger på

UNDERLAG AF LETBETON ELLER TEGL

W W W.PAROC.DK.

1

Bærende skelet: Letbeton eller tegl

2

PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO

3

PAROC XFM 005 Isoleringsholder til beton

4

PAROC XRB 001 Brandlægte WFX

5

PAROC XFS 004, Multi Monti
Facadeskrue til beton

6

Facadebeklædning

• PAROC XFS 004 Multi Monti Facadeskrue til beton
skrues direkte ind i underlaget med en sættedybde på > 35
mm.
• Udfør trækprøven, og notér løbende resultaterne i en
protokol.
• Protokollen og en tegning, der viser placeringen af trækprøverne, arkiveres på byggepladsen.

DIMENSIONERING

At anvende udtrækningsværdier, som er målt i et laboratorium, giver for usikre resultater til at kunne anvendes ved
dimensionering af letbeton- og teglvægge, især i forbindelse
med efterisolering. Underlagets styrke kan variere, dels på
grund af kvaliteten og dels på grund af alder, og derfor skal
underlaget testes med en trækprøve for at fastslå, om det er
underlaget eller lægten, der er dimensionerende.
For at opnå en sikker fastgørelse af facadesystemet skal
nedenstående anvisninger følges.

Når trækprøven er udført, kan beregning af skruelængde
og dimensionerende laster udføres med dimensioneringsværktøjet, som findes på vores hjemmeside paroc.dk. Her
skal resultaterne fra trækprøveprotokollen også indføres.
Programmet tager hensyn til resultaterne af trækprøven
ved beregning af den dimensionerende vindbelastning og
lodrette belastning. Til mindre huse er det normalt tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og to diagonale
facadeskruer per etage og en lodret sømlægte, c/c 600 mm.
Dette afhænger dog af resultatet af trækprøven og af vægten
af den planlagte facadebeklædning. Der er ingen højdebegrænsning, udover hvad der er praktisk, eftersom et større
antal diagonale facadeskruer øger den lastbærende evne.

• Trækprøven skal udføres af kompetent personale, som
er uddannet til opgaven. Kontakt Paroc for at få hjælp til
oplæring.
• Det trækprøveudstyr, som anvendes, skal være kalibreret
i henhold til producentens anvisninger. Vi anbefaler udstyr
fra Hydrajaws Limited, nærmere betegnet model 2000 med
teleskopbro, som passer til den pågældende skruelængde.
Følg de tilhørende anvisninger nøje.
• Notér på en tegning, hvor trækprøven skal foretages på de
vægge, der skal isoleres med Klimaplade ZERO.
• Ved prøvning skal der anvendes PAROC XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm til forboring, indtil der er
nået en boredybde på > 40 mm.
TILBEHØR

PAROC XFM 005 Isoleringsholder
i polypropylen til beton anvendes til
mekanisk fastgørelse af Klimaplade ZERO. Forbrug: mindst 1 stk./
plade.
PAROC XFD 002 Betonbor med
skær/stop, som anvendes til forboring
i underlaget inden montering af
XFM 005 Isoleringsholdere til beton.
PAROC XFD 003 Borforlænger med
SDS-fæste i længden 300 mm, som er

beregnet til brug med XFD 002 Betonbor.
PAROC XFT 005 Bits, som anvendes
ved montering af XFS 004 og 005
Isoleringsholdere.
PAROC XFD 001 Betonbor med
SDS-fæste, som anvendes til forboring
i underlaget inden montering af
PAROC XFS 004 Multi Monti Facadeskrue til beton. Længde: 300, 350
og 450 mm, diameter: 6,3 mm.
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PAROC XRB 001 Brandlægte WFX
er en høvlet granlægte med vandtæt
imprægnering i Euroklasse B-s1,d0.
Format: 28 x 70 mm, længde: 3,3 meter.
PAROC XFS 004 Multi Monti
Facadeskrue til beton er en afstandsskrue, som er udviklet til at overføre
vindbelastningen og den lodrette belastning til den bærende konstruktion.
ETA-godkendt. T40 Torx medfølger i
pakken.

PAROC ® ZERO ™

NYBYGGERI, SOM ER NÆSTEN ENERGINEUTRALT
Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne definerer en næsten energineutral bygning som en bygning med
meget høj energimæssig ydeevne. Hvis energiforbruget skal opfylde kravene til en næsten energineutral bygning,
stilles der store krav til alle dele af huset: Tæthed, isolering, vinduer, døre samt varme- og ventilationsanlæg. Materialevalget er afgørende for at skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og sunde boliger og arbejdsmiljøer. PAROC
WAS 35 Klimaplade ZERO er et godt valg til nybyggeri af både høje og lave bygninger.

REFERENCECASE: STUDIEBOLIGER I
MASSIVT TRÆ, BERGEN, NORGE
Studieboligerne Fantoft TRE i Bergen i Norge er to
huse bygget i massivt træ i henhold til standarden for
passivhuse. Det ene er fem etager højt, og det andet
er seks. Husene er bygget i massivt træ i stedet for de
mere almindeligt anvendte materialer stål eller beton.
Det er miljøvenligt og desuden en både hurtig og sikker
byggemetode.
ZERO ER GOD TIL HØJE BYGNINGER

ARKITEKTBUREAUET ER POSITIVT

Det er sammenslutningen Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), der
står bag byggeriet og udlejningen af
studieboligerne på Fantoft. SiB har
valgt at anvende Klimaplade ZERO til
nybyggeriet i Bergen.
Produktchef for Paroc Bygningsisolering Lars-Erik Olsson fortæller, at
der er mange gode grunde til at anvende Klimaplade ZERO i høje bygninger
af træ – primært huse i massivt træ
eller med en rammekonstruktion af
krydslamineret træ.
”Systemet er nemt at montere,
selvbærende, omkostningseffektivt,
naturligt bæredygtigt og miljøvenligt.
Desuden beskytter det mod både
kulde, fugt og brand.”

Bjørn Ivar Heggelund fra B+B Arkitekter fortæller om udfordringen ved
at tegne huse i massivt træ.
”Det var en udfordring at få
byggeriet til at virke mindst muligt
massivt og monotont til trods for en
høj udnyttelse på grunden og en meget
regulær ruminddeling.
Det, vi kunne lide ved isoleringsløsningen, var, at den kunne monteres
direkte på massivt træ uden brug af
lægter. Det giver en bedre U-værdi og
mindre arbejde. Men det var svært at
overbevise uafhængige kontrollører
af bygningsfysikken om, at det var
okay ikke at have en vindspærre. Det
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tog flere omgange, før de godkendte
dokumentationen.”
ENERGI- OG OMKOSTNIGNSEFFEKTIVT

Lars-Erik Olsson fra Paroc fortæller, at
han har sammenlignet en konventionel isoleringsmetode (med udvendige
træreglar, isolering og vindsikring)
med ZERO-systemet.
”Det er frem for alt monteringstiden, der gør forskellen. Det er næsten
dobbelt så hurtigt at montere Klimaplade ZERO. Den lavere lambdaværdi
giver også en mere energieffektiv
løsning – alternativt kan vægtykkelsen
reduceres, hvis man sammenligner
med den konventionelle metode.”

PAROC ® ZERO ™

REFERENCECASE: HUS I MASSIVT TRÆ, UPPSALA, SVERIGE
Schröders Fastighetsutvecklings ambition er at bygge huse af høj kvalitet
med god arkitektur, god energiydelse og en fornuftig miljøprofil. Klimasmart byggeri hele vejen igennem, ganske enkelt. Derfor passede PAROC
WAS 35 Klimaplade ZERO særdeles godt ind i konceptet.
NATURLIGE MATERIALER

I Dalby-Viggeby uden for Uppsala har
Schröder Fastighetsutveckling bygget
arkitekttegnede villaer i massivt træ –
en byggeteknik, hvor træ krydslimes
til blandt andet vægelementer. Teknikken har flere positive egenskaber,
f.eks. at huset bliver diffusionsåbent,
hvilket giver et sundt indeklima, og at
der opnås en god energiydelse, fordi
elementerne er vindtætte.
KLIMAPLADE ZERO PASSEDE IND I KONCEPTET

Det forpligter at bygge huse i et
kulturmiljø i det smukke Mälardalen.
Det er i en gammel såkaldt rækkeby,
at Schröder Fastighetsutveckling bygger to store træhuse i ladestil.
Løsningen med Klimaplade ZERO
passede godt til byggeriet.
Boligejer Martin Schröder udtaler:
”Vi ønskede at bruge en plade af
denne type. Med det bygningsskelet,
vi har, er Klimaplade ZERO perfekt.
Jeg har svært ved at forestille mig
noget bedre. Vi skruede ved hjælp af
en isoleringsholder gennem isoleringen

og ind i væggen bagved. Det, at vi har
haft en væg i massivt træ at arbejde
med, har naturligvis forenklet arbejdet. Monteringen gik supernemt, og
resultatet blev rigtig godt. Vi testede
løsningen i det første hus, og der var
ikke noget at klage over – tværtimod
gik arbejdet ganske nemt, og energiydelsen er fremragende. Så valget faldt
altså også på Klimaplade ZERO til
hus nummer to.”
NY FASTGØRELSESMETODE GIVER EN HOLDBAR
KONSTRUKTION

Løsningen med Klimaplade ZERO
anvender en ny og innovativ fastgørelsesmetode. Det særlige er, at den gør
brug af vandrette facadeskruer, som
tager vindbelastningen, og vinklede
facadeskruer, som tager den lodrette
belastning fra facaden. Hvis antallet
af vinklede facadeskruer øges, øges
lastoptagelsesevnen også. Resultatet
bliver en holdbar konstruktion med
minimale kuldebroer.
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PAROC ® ZERO ™

REFERENCECASE: LEJLIGHEDER I KVARTERET RÖNNBÄRET, KALMAR, SVERIGE
I det smukke Snurrom i Kalmar bygger bygherrerne I Am Home og Gyllene Parken 87 nye lejligheder i forbindelse
med et spændende boligkoncept, hvor der er fokus på bæredygtige løsninger og hyggelige boliger.
Lejlighederne i Gyllene Parken skal
være andelsboliger. Det betyder, at
man skal betale et væsentligt lavere
indskud, end hvis man køber en
ejerlejlighed, og så får man også
større indflydelse end i en traditionel
lejebolig. Det bliver en lys og stilren
beboelsesejendom tæt på naturen
og med gode transportforbindelser.
Lejlighederne vil variere i størrelse,
således at man kan få 1–3 værelser,
og de bygges med fuldt udstyret
køkken og vaskerum og med balkon
eller terrasse. De forventes at være
indflytningsklar i slutningen af
2018.
Entreprenøren Multibygg har fået
totalentreprisen og står for alt lige
fra jordarbejde til elinstallationer.
Dele af ydervæggene er betonvægge,
som skal isoleres med PAROC Klimaplade Zero med den nye fastgørelsesmetode til betonvægge. Eftersom
et af projektets primære mål er energieffektivitet med et lufttæthedskrav
på 0,2 l/s m 2 , er den energieffektive
plade Klimaplade ZERO særligt
velegnet.

REFERENCECASE: MÆLUMENGA TERRASSE, ÅMOT, NORGE
Det nybyggede område Mælumenga Terrasse i Åmot har en
fantastisk beliggenhed cirka 40 minutter fra Drammen, Kongsberg
og Hönefoss. Bygningerne, som
omfatter 51 lejligheder i forskellige
størrelser, har en trappelignende
udformning i fem etager, og facaden
har et lyst og indbydende udtryk.
Området byder på et trygt miljø
tæt på naturen. Byggeriet har en
solrig vestvendt placering med aftensol i alle lejligheder. Lejlighederne
har store terrasser og en fantastisk
udsigt.
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Paroc er en af Europas førende producenter af energieffektive og brandsikre isoleringsløsninger. Gennem
vores 80-årige historie har vi opbygget et ry for produkter med høj ydeevne, teknisk ekspertise og
bæredygtighed blandt husfirmaer, arkitekter, entreprenører, forhandlere og andre i byggebranchen.
Hjørnestenene i vores virksomhed er kunde- og markedsfokus, konstant innovation, lønsomhed og
bæredygtig udvikling. Parocs produkter består af bygningsisolering, teknisk isolering, marineisolering og
akustikprodukter. Produkterne fremstilles i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Rusland. Paroc har salgs- og
repræsentationskontorer i 14 lande i Europa.

Bygningsisolering omfatter et bredt udvalg af produkter og
løsninger til al traditionel bygningsisolering. Produkterne anvendes primært til varme-, brand- og lydisolering af ydervægge, lofter, gulve og kældre samt bjælkelag og skillevægge.

Paroc markedsfører også lydabsorberende forsænkede lofter
og vægpaneler til akustikregulering samt støjdæmpende
produkter til industrien.

Produkter til teknisk isolering anvendes som varme-, brand-,
lyd- og kondensisolering af bygninger (VVS), til industriprocesser og rørledninger, fartøjskonstruktioner og industriudstyr (OEM).

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber,
som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes
af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid
tilgængelig på Parocs websted. De anførte konstruktionsløsninger omfatter de områder,
hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er
dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra
andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi kan ikke gøres ansvarlige,
hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores
informationsmateriale.
På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at
foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale.
PAROC er et registreret varemærke tilhørende Paroc Oy AB og Paroc Group.
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