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ISOLERET OG VARMT GULV ØGER
BOLIGKOMFORTEN
Merisolering af bjælkelaget over krybekælderen er en
god investering - lavere varmeudgifter, kulde og træk
minimeres og der opnåes bedre indekomfort. Husets
værdi forøges tilsvarende.
Der er to måder, når der skal isoleres i bjælkelaget. Oppefra: Eksisterende gulv brydes op og isoleringen monteres oppefra og nyt gulv lægges.
Den anden mulighed, er at isolere nedefra - fra
krybekælderen. Denne metode vælges, hvis det eksisterende gulv ønskes bevaret og der i øvrigt er plads
nok til at gøre arbejdet nedefra.
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EVT. PÅFORING AF BJÆLKELAGET SVARENDE TIL TYKKELSEN AF ISOLERINGEN

ISOLERING I
ØNSKET TYKKELSE

Merisolering oppefra
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Sørg for, at du har en c/c-afstand på højst
600 mm på bjælkelaget. Har du en større
afstand, så regulér denne, som det er muligt.
Vi anbefaler mindst 200 mm isolering i bjælkelaget. Hvis bjælkelaget er for lavt, kan du fore på enten
ovenpå eller under bjælkerne.
Højden af isoleringen skal være lig med højden af
bjælkerne.
Fjern alt organisk materiale, såsom løse stykker træ
m.v. fra krybekælderen. Kontrollér at krybekælderen
er ventileret og eventueller ventiler ikke er stoppet til.
Hvis ikke der er et egentlig betongulv i krybekælderen, afdækkes jorden med plastfolie for at forhindre fugt i at stige op. Sørg for at plasten ligger fast
– eventuelt med nødvendig ballast.
Start med at bryde gulvbrædderne op og
fjern den gamle isolering i bjælkelaget.
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Påsøm lister på undersiden af bjælkerne
som underlag for vandfast plade som
bund mellem gulvbjælkerne.
Forsegl pladen langs ydervæggen, så tæthed opnåes.

REGLA PÅSKRUET
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Montér isoleringen. Sørg for at isoleringen
slutter helt tæt til bjælkelaget og ydermur.
Isoleringen skal fylde hele bjælkelaget – op til overside
bjælker.
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Afslut eventuel belægning med tæpper,
vinyl eller andet.

n PAROC XMW 020, Luft- og dampspærre
o PAROC XMW 060, Vindspærre
p PAROC eXtra, A-Byg
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Montér nyt gulv - plader eller brædder.

EN ANDEN METODE TIL AT FÅ
VARMERE GULV
Merisolering nedefra er måske nemmere - hvis der
er plads nok at arbejde på i krybekælderen og gulvet
på oversiden ikke skal udskiftes. Sørg også her for,
at varmeisoleringen ikke dækker for ventilationsriste
ind til krybekælderen.

n

Isolering nedefra krybekælderen
ISOLERING I
ØNSKET TYKKELSE

EVT. PÅFORING
AF BJÆLKELAG
SVARENDE TIL ISOLERINGSTYKKELSEN
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Sørg for at ydevæggen er tæt, hvor isoleringen lægger op mod muren.
Der bør være plads til mindst 200 mm isolering.
Påfor bjælkelaget hvis ikke isoleringstykkelsen kan
være der.
Sørg for at ventilationsåbningerne ikke spærres af
merisoleringen.

1

Fjern eksisterende gammelt isolering og
lignende i bjælkelaget.

o
p

o
q

NY ISOLERING

p
SKRUER MED PLASTSKIVER

3

Montér isoleringen nedefra og kontrollér
at isoleringen slutter tæt mod bjælkerne,
gulvet ovenover og ydervæg. Fasthold isoleringen i
fornøden omfang, så den ikke falder ned inden beklædning på undersiden er monteret. På undersiden
monteres en gennemgående 20 mm hård tagboard,
som både forhindrer isoleringen i at falde ned og
samtidigt også virker isolerende.

4

Fjern alt organisk materiale, såsom løse
stykker træ m.v. fra krybekælderen. Kontrollér at krybekælderen er ventileret og eventuelle
ventiler ikke er stoppet til.

HUSK!
• Undersøg først grundigt, om det er lettes at isolere
oppefra eller nedefra.
• Det skal være lufttæt fra ydermure ellers reduceres
isoleringseffekten.

n PAROC XSI 004 zdy, Fugebånd GDS
PAROC XMW 060 zdy, Vindspærre GDS eller
PAROC XMW 060, Vindspærre

o PAROC UNS 37z, A-Byg
p PAROC ROB 80, Tagboard
q PAROC XMV 020, Luft- og dampspærre

• Normalt behøves ingen dampspærre i gulvet og
derfor kan gulvpladerne også limes på underlaget så
knirkelyde undgåes.
• Sørg for at krybekælderen er korrekt ventileret.
• Fjern alt organisk materiale og evt. byggeaffald fra
krybekælderen.
• Hvis ikke der er et egentlig betongulv i krybekælderen, afdækkes jorden med plastfolie for at forhindre fugt i at stige op. Sørg for at plasten ligger fast
– eventuelt med nødvendig ballast.
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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 www.paroc.dk.
De anførte konstruktionsløsninger udgør 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 er ikke 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.
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