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� Papiruld Danmark

40 isolatørerHvem er vi?



Tag/loft (inkl. skunk)

Ydervægge/hulmur

Krybekælder

Etageadskillelse

Skillevægge

Nybyggeri - Efterisolering

� Produkt og 

anvendelse



1) Kvalitetsvurdering - af færdig udlægning på loft, i hulmur og i krybekælder 

2) Tykkelsesmåling - jævn fordeling/sætning - over tid (ref. udlægningstykkelse) 

3) Kompakthed/densitet – fast/stabilt i udført efterisolering (håndpres/pladepres) 

5) Fugtighed/måling – subjektive observationer/vurdering 

6) Krybekældre - Wet-spray under gulvkonstruktion (beton, træ o. lign.) 

7) Loftskonstruktion – opbygning/udformning 

8) Fugtmembran – eksisterende/uden 

9) Udluftning – endevægge/tag 

10) Loftslem – efterisolering/adgang/gangbro 

11) Overflødigt isoleringsmateriale – frafald/nedfald/fjernelse 

12) Kundeforventninger – tilfredshed/oplevelse/begrundelse for efterisolering 

13) Indeklimaforhold – komfortforbedringer/udtalelser 

14) Energibesparelser – økonomiske aspekter/eksempler 

15) Metodeoptimering – udførelse/afslutning/aflevering 

Undersøgelsesparametre

� Undersøgelses-

parametre



Loftisolering

� Loftisolering



1) Generelt blev tykkelsen af papiruldsgranulatet målt til nogle cm mere end det 

udmeldte. Dette gælder også for de bygninger/ boliger, hvor efterisoleringer er udført for 5 – 10 år siden. 

2) Der blev ikke i papiruldsgranulatet i noget loft konstateret tegn på 

hverken fugt- eller kondensdannelser ved de for hvert loft foretagne 3 

spredte spotundersøgelser/vurderinger. Spotundersøgelsen er her foretaget ved forsigtig 

opbrydning af papiruldsgranulatet ned til selve loftskonstruktionen. 

3) I tre ud af fire undersøgte boliger/bygninger var der ikke etableret 

dampspærre i den eksisterende loftskonstruktion. Der blev ikke her konstateret nogen 

form for fugt- eller kondensdannelser. Papiruldsgranulatet føltes tørt og fyldigt. 

4) RF i det viste udsnit ligger i intervallet 35 – 50 % RF.

Loftisolering

� Loftisolering



Hulmursisolering

� Hulmursisolering



1) Det indblæste papiruldsgranulat fremstod i alle de undersøgte positioner i facaderne kompakt, fyldigt og 

tætpakket.

2) Den visuelle bedømmelse og vurdering med baggrund i ”håndføling” i granulatet viste absolut intet tegn 

på, at der i granulatet var indikationer af fugtopsugning eller 

fugttilstedeværelse i selve granulatet ud over hvad der normalt vil kunne forventes i en hulmur 

udfyldt med granulat. 

3) I to forskellige bygningers/boligers facade blev indlagt fugtmåleudstyr til registrering ”over tid” af 

fugtniveauet i hulmursisoleringen. 

4) RF i det viste udsnit ligger i intervallet 64 % RF.

Hulmursisolering

� Hulmursisolering



Krybekælder

� Krybekælder



1) I de undersøgte krybekældre kan konstateres, at WET-spray granulatet er ”påsprøjtet” i en 

rimelig ensartet tykkelse, og i alle de målte punkter altid med en tykkelse 

over det beskrevne. 

2) Det er målt, at tykkelsen i gennemsnit af WET-spray granulatet altid har ligget 

nogle få cm over de i faktureringsgrundlaget angivne tykkelser. 

3) Efterisoleringen sikrer at den tidligere ”træk-kanal”, som over tiden er 

opstået i form af nedbøjning af de eksisterende isoleringsmåtter, ikke er 

længere til stede. I samme efterisoleringsproces blev den samlede krybekælderisolering effektivt opspændt. 

4) RF i det viste udsnit ligger i intervallet 70 % RF.

Krybekælder

� Krybekælder



1) Mærkbart forbedret og behageligt indeklima. 

2) Kulde-/trækgener forekommer ikke mere. 

3) Mærkbart lavere energiforbrug og betydeligt lavere energiomkostninger.

4) Efterisolering med Papiruld har medført stor behagelighed ved at færdes 

på vores trægulve. Vi har ikke mere opbrudte gulvbrædder (”bølgegang”) i vores trægulve. 

Brugerudtalelser

� Brugerudtalelser



5) Efterisolering af vore lofter med papiruldsgranulat samt renovering af 

varmeanlæg og vinduer har givet os en bedre forrentning af vores penge 

end tilfældet har været for vores aktie-/obligations-beholdning. Vi har desuden 

fået et rigtigt behageligt og godt indeklima. 

6) Vi har været meget tilfredse med det firma, der udførte efterisoleringsarbejdet. Vi oplevede at arbejdet er udført 

med stort omhu og kvalitet. Firmaet efterlod et godt og professionelt indtryk. 

7) På vores tilbygning med meget lille taghældning havde vi faktisk opgivet at få 

efterisoleret. Men med indblæst papiruldsgranulat og ”metoden” var de 

meget snævre adgangsforhold ikke noget stort problem.

Brugerudtalelser

� Brugerudtalelser



Teknisk konsulent: Sana Saleem


