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Energikrav

2011-krav Eref ≥ -33 kWh/m2/år
2014-krav Eref ≥ -17 kWh/m2/år (forventet)

TI, byggekomponenter har samlet data for eksisterende vinduessystemer:

• Nåletræ
Middelværdien for Eref = -40

19% af de behandlede vinduer 
opfylder 2011-kravet

• Hårdttræ/løvtræ
Middelværdien for Eref = -46

4% af de behandlede vinduer 
opfylder 2011-kravet

[for mere info, se www.eref.dk]

Den hidtidige udvikling har været centreret omkring glas – ikke ramme/karmtræ



Varmeledningsevne

• Densitet
• Træfugt
• Indholdsstoffer

• Nåletræ 0.12 W/m°K
• Løvtræ 0.17 W/m°K
• Luft 0.024 W/m°K
• Vand ~0.57 W/m°K

Modificering af træ kan ændre densitet, 
træfugt (vandindhold) og mængden af indholdsstoffer

• Varmebehandlet nåletræ < 0.12 W/m°K
• Kemisk modificeret nåletræ << 0.12 W/m°K



Modificering af træ
’Modificeret træ’ dækker over en række behandlinger, som har det til fælles, 
at de uden at være giftige forbedrer træets egenskaber - f.eks. holdbarhed 
overfor svampe. Modificering kan også ændre træets styrkeegenskaber eller farve.





Reduktion af ligevægtsfugtniveau
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Overfladebehandling

• Brug af konventionelle systemer

• Introduktion af nye systemer målrettet modificeret 
træ

• Brug af standardtestmetoder for sammenligning med 
eksisterende produkter

• EN 330 i tropisk klima



Testprogram



Resultater 

• 2010: laboratorietests viser at varmelednings-
evnen for modificeret træ er væsentligt lavere 
end for ubehandlet træ

• 2010: indikation af god modstandsdygtighed mod 
svampeangreb samt god vedhæftning af de valgte 
malingssystemer

• 2011: 2 års felttestdata; valide indikationer => 
anbefalinger kan videregives til vindues-
producenter



….er fremtidens vinduer lavet af træ?

JA!

a) Modificering af træ giver holdbare materialer 
med reduceret varmeledningsevne.

b) Modificeret træ er ugiftigt.

c) Træet kan bearbejdes med alm. maskiner.

d) Modificeret træ kan overfladebehandles med de 
mest almindelige industrielle malingssystemer.


