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Fugt

BR krav til bygningers fugt
isolering
Myndighederne stiller gennem bygnings-
reglementet krav til bygninger og kon  -
struktioners fugtisolering, så regnvand, 
sne, overfladevand, grund-vand, jordfugt, 
kondens og vandførende installationer 
ikke giver anledning til fugtskader eller 
fugtgener. 

Fugts betydning for isolerings
evnen
Varmetransmissionen gennem isolering 
forøges, hvis der er fugt i isoleringen. 
Hvor meget afhænger af, om isoleringen 
er vandafvisende eller sugende og af ma-
terialets porøsitet.

For glasuld, som er vandafvisende og me-
get porøs (Z < 1,0 [gpa s m2/kg]), 

gælder, at eventuelt tilstedeværende 
vand vil fordampe fra den varme side af 
isoleringen og derefter kondensere på 
den kolde side, hvor vandet vil samles 
uden at kunne suges tilbage. 

Kan fugten slippe videre ud, vil glasulden 
tørre ud, som f.eks. i en hulmur.
 
Er mineralulden derimod lukket inde mel-
lem to tætte lag, f.eks. tagbeklædning og 
dampspærre i en tagkonstruktion, vil var-
mestrømmen og dermed fugttransport 
om sommeren skifte retning mellem dag 
og nat, således at vandet vil blive trans-
porteret skiftevis op og ned. 

Da dette fænomen kun optræder om 
sommeren, vil varmetabet dog kun for-
øges med få procent.

Fugtkilder
Bygninger og konstruktioner kan tilføres 
fugt fra nedbør, fra kondensation af rum-
fugt forårsaget af personers ophold og 
aktivitet i bygningen, fra grundfugt samt  
fra utætheder i vandførende installationer 
og fra byggefugt. 

Mange bygningsskader har mere eller 
mindre direkte sammenhæng med fugt i 
og omkring byggeriet. Bygningens fugt-
tilstand bestemmes af miljø- og klimafor-
hold samt af den konstruktive udform-
ning og af de materialer, der indgår. 

For at kunne dimensionere en bygnings-
konstruktion rigtigt er det vigtigt at 
kende til de mulige fugtkilder, der kan 
forekomme. Med dette kendskab kan 
de rigtige konstruktioner og materialer 
vælges. 

Fig. 210.1.  Fugtpåvirkninger af bygning
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Fugtig luft
Atmosfærisk luft indeholder altid fugt i 
form af usynlig vanddamp.

Hvor meget vanddamp luften maksimalt 
kan indeholde, afhænger af luftens tem-
peratur. Jo varmere luften er, jo mere 
vand kan den indeholde.

Fugtindholdet i luft ved en bestemt 
temperatur angives ofte i relativ luftfug-
tighed (%RF). Den relative luftfugtighed 
er forholdet mellem den mængde fugt, 
der er i luften, og den maksimale fugt-
mængde, luften kan indeholde ved en 
given temperatur.

Ved stigende temperatur kan luften inde-
holde en større mængde fugt.
Når luften opvarmes, falder den relative 
luftfugtighed, og når luften afkøles, 
stiger den relative luftfugtighed, indtil 
man når punktet, hvor RF er lig 100%, kal-
det for dugpunktstemperaturen. Sænkes 
temperatur yderligere, vil luften udskille 
vand, dvs. kondensere, idet luften kun 
kan indeholde den vanddampmængde, 
der svarer til en relativ luftfugtighed på 
100%. 

Fugt i indeluft
Fugtindholdet i rumluft er bestemt af 
udeluftens fugtindhold, indeluftens tem-
peratur, den tilførte fugt fra ånding, mad-
lavning, badning og tøjtørring mv. samt 
ventilationsmængden.

Kold vinterluft har en høj relativ luftfug-
tighed, men eftersom kold luft ikke kan 
indeholde så stor en vanddampmængde, 
er luftens fugtindhold lav.

Når kold luft føres ind i opvarmede rum, 
opvarmes den, og den relative luftfugtig-
hed falder kraftigt. Samtidig tilføres inde-
luften fugt fra personer, bad mv. 

Hvis den tilførte mængde vanddamp bli-
ver for høj, vil den relative luftfugtighed 
blive så høj, at vanddampen kan konden-
sere på vinduer og uisolerede ydervægge. 
Derfor er udluftning vigtig. 

 
 
 
 
 
 

Fugt i byggematerialer
I byggeprocessen kan konstruktionen 
være tilført store mængder vand fra 
mørtel og beton, levering af våde mate-
rialer eller nedbør. Denne vandmængde, 
også kaldet byggefugt, skal affugtes, 
inden materialet i konstruktionen er i 
ligevægt med den omgivende luft.

Udtørres bygningen ikke inden brug, vil 
den indbyggede fugt kunne forårsage 
fugtskader på byggeriet. Udtørring af 
byggefugt kan ske ved en kombination af 
opvarmning og udluftning eller ved kon-
denstørring. 

Ved opvarmning og udluftning optager 
den varme luft vand fra de våde materia-
ler og bliver derved fugtig. Når den fug-
tige luft fjernes ved ventilation og erstat-
tes af ny luft, som opvarmes, fortsætter 
fugtafgivelsen.

Ved kondenstørring sendes rumluften 
gennem et køleanlæg, der nedkøler luf-
ten til nogle få grader over frysepunktet. 
Herved udskilles vand fra luften. Luften 
varmes straks op igen ved at passere kon-
densatoren. I denne proces er det vigtigt, 
at bygningen holdes tæt lukket.

 
 
 
 
 
 

Fugttransport
Fugt kan transporteres i dampform og i 
væskeform. Af betydning for fugttrans-
port er fugt- og temperaturforhold i ma-
terialets og bygningens omgivelser samt 
fugtens binding til materialet og materia-
lets struktur. I dampform kan fugttrans-
porten ske ved diffusion og konvektion, i 
væskeform gennem kapillarsugning. 

I visse tilfælde har ydre kræfter som vind 
og tyngdekraften betydning.

Diffusion 
Diffusion er vandtransport gennem 
konstruktionens overflader som følge af 
damptrykforskelle. Vanddampmolekyler 
bevæger sig frit i luften og har en ten-
dens til at fordele sig jævnt.

Inde i bygninger er der normalt større 
fugtindhold i luften end udendørs. Der vil 
derfor være et højere damptryk inden dørs 
end udendørs. Damptrykforskellen vil få 
fugt til at diffundere ud gennem bygnin-
gen, så damptrykket bliver ens på begge 
sider af konstruktionsdelen. Dette foregår, 
selv om luften står stille, og det foregår 
også i den luft, som befinder sig inde i et 
materiale.

Fig. 210.2 Princip for diffusion
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Byggematerialer har forskellig evne til 
at hindre dampdiffusion, men mange 
almindeligt anvendte byggematerialer, 
f.eks. træ og gips, er ikke tætte mod 
dampdiffusion. Der vil derfor være risiko 
for kondensdannelse på bagsiden af en 
diffusionstæt yderbeklædning. 

Er der til gengæld placeret en tæt damp-
spærre på væggens inderside, forhindres 
fugten i at trænge ud i konstruktionen, 
og skader undgås.

Konvektion
Konvektion er fugttransport gennem 
utætheder i overfladerne som følge af 
lufttrykforskelle.

Trykforskelle opstår pga. vind, termisk 
opdrift af rumluften (skorstenseffekten) 
og mekanisk ventilation.

Et ventilationsanlæg, der skaber overtryk i 
huset, bør derfor undgås, da det øger risi-
koen for skader som følge af konvektion.

Er der forskel i lufttrykket på hver side 
af en væg eller et tag, kan luft strømme 
gennem konstruktionen og føre fugt med 
sig. Passerer varm og fugtig luft en kold 
yderflade, vil der ske en kondensation 
med ophobning af store fugtmængder til 
følge.

Kondensationen er skadelig, når fugt-
transporten går indefra og ud, som det 
er tilfældet, når der optræder overtryk i 
huset. 

Utætheder i samlinger samt kuldebroer 
o.l. vil ofte medføre en langt større risiko 
for fugttransport gennem konstruktio-
nen med mulighed for kondensdannelse, 
end brug af en dårlig dampspærre, hvor 
der vil forekomme diffusion. 

Kapillarsugning 
Et porøst materiale, som står i kontakt 
med vand, vil suge vand. Dette skyldes, at 
materialet består af en mængde større og 
mindre porer, som bygger et kapillærsy-
stem, hvor fugten omfordeles.

For at kapillarsugning skal kunne finde 
sted, skal der være vand tilstede, og først 
når materialet er opfugtet til en vis grad, 
kan kapillar omfordeling af fugt ske. Den 
relative luftfugtighed i materialets porer 
er da 100%.

De bygningsdele, der ligger i forbindelse 
med jord, påvirkes af jordens fugtighed. 
For at beskytte bygningen mod denne 
fugt dræner man under og omkring huset 
med et kapillarbrydende materiale. 

 
 
 
 

Kondens
Rumluften afkøles ved kolde ydervægge, 
vinduer mv., og der kan dannes kondens. 

Kondensen binder støv og snavs, og der 
opstår risiko for misfarvninger, f.eks. sorte 
striber, og grobund for mikroorganismer. 

Materialer vil blive opfugtet af kondens-
vandet, og væksten af råd og svamp vil 
herved fremmes kraftigt i træ og træ-
baserede materialer. 

Fig. 210.3 Simpel skitse af konvektion

Fig. 210.4 Skitse af kapillarsugning

Grus Sand Ler
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I yderbeklædninger vil der ligeledes være 
risiko for frostsprængninger.

Varmeisolerede konstruktioners indvendi-
ge overfladetemperatur er normalt højere 
end boligluftens dugpunktstemperatur. 
Der opstår derfor ikke kondens på isole-
rede vægflader mv.

I konstruktioner med f.eks. gennemgå-
ende stålprofiler i isoleringslaget, ved 
samling af bygningsdele eller hvor det 
af statiske hensyn er nødvendigt at re-
ducere isoleringstykkelsen, må der som 
minimum isoleres, så den indvendige 
overfladetemperatur holdes over luftens 
dugpunktstemperatur.

Den indvendige overfladetemperatur 
i boliger o.l. skal som tommelfinger-
regel holdes over 13 - 14°C i den kolde 
vinterperiode for at undgå kondens og 
skimmelvækst på tapet mv. For at opnå 
dette skal der være et gennemgående 
isoleringslag i konstruktionen svarende til 
mindst 20 mm ISOVER.

Dampspærren
En dampspærre er en folie eller lignende 
med stor dampdiffusionsmodstand. Al-
ternativt findes klimamembraner med 
varierende dampdiffusionsmodstand.
Dampspærrer og klimamembraner skal 
udføres med lufttætte samlinger, der 
tapes eller fuges, så lækager i og mellem 
bygningsdele undgås.

Dampspærren/klimamembranen pla-
ceres i princippet altid på isoleringens 
varme side. Dampspærren/klimamem-
branen skal udføres med tætte samlinger 
og slutte tæt til øvrige bygningsdele samt 
installationer, der er ført igennem damp-
spærren/klimamembranen.

Under normale indeklimaforhold i boliger 
mv. anbefales det at placere dampspær-
ren/klimamembranen tilbagetrukket i 
isoleringen, hvor den er beskyttet mod 
mekanisk overlast. 

Der transporteres langt mere fugt gen-
nem en lækage, end der vil diffundere

gennem hele loftfladen som følge af en 
dampspærre med lav dampdiffusions-
tæthed. 

Det er derfor vigtigere at vælge en damp-
spærre, der kan modstå stød og slag 
samt har stor rivestyrke, så den ikke 
beskadiges ved montering, end at vælge 
en dampspærre med ekstra høj damp-
diffusionsmodstand.

Rumklimaklasser
Bygninger inddeles i rumklimaklasser ud 
fra indeluftens fugtindhold ved normal 
anvendelse af bygningen i de kritiske vin-
termåneder, november til marts.  Se fig. 
210.5 og fig. 210.7.

Begrebet rumklimaklasser har hidtil 
hyppigst fundet anvendelse ved valg af 
tagløsning, men kan lige såvel anvendes 
om alle bygningsdele.

Dampspærrens placering
I meget fugtige miljøer, f.eks. svømme-
haller, vil luftens dugpunktstemperatur 
ligge tæt på den indvendige overflades 
temperatur, og det vil ikke være muligt 
at placere dampspærren tilbagetrukket i 
isoleringen.

En bygning i klimaklasse 2, som er det 
normale boligmiljø, har et maksimalt 
fugtindhold på 10 g/m3 luft. Det svarer 
til en dugpunktstemperatur på 11°C.
Tilsvarende giver klimaklasse 1 en dug-
punktstemperatur ved 0°C. Dampspærren 
kan maksimalt placeres hhv. 2/3 og 1/3 
tilbagetrukket i isoleringen for konstruk-
tioner i bygninger i klimaklasse 1 og 2.
 

Rum
klima
klasse

Luftens
fugtindhold

Bygningskategori

1 0-5 g/m3  
luft

- Tørre lagerhaller
- Træningshaller
  uden tilskuere

2 5-10 g/m3 
luft

- Beboelses  
  bygninger
- Kontorer
- Skoler
- Institutioner
- Industribygninger
  uden  
  fugtproduktion

3 over  
10 g/m3 luft

- Svømmehaller
- Fugtig industri
- Bade- og  
  omklædningsrum

Fig 210.5. Bygningskategori opdelt i rumklimaklasser.

Relativ fugtighedVand pr. m3 luft

-10°C -5 °C 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C
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2

1
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Fig. 210.7. Rumklimaklasser.

20

1/3 1/3 1/3

˚C

10

0

-12
-10

˚C

Fig. 210.6. Temperaturforløb i isoleret væg.

Dugpunktslinie



Projektering
Teori – 

fugt og lufttæthed

Side 7

The logotype Le logotype

Pantone
black 100%

Pantone 116 C
yellow 100%
magenta 10%

Sommerkondens
Sommerkondens opstår, når fugt opho-
bet i en konstruktion som følge af solop-
varmning drives ind i konstruktionen og 
kondenserer på dampspærren. Dette kan 
på sigt føre til alvorlige råd- og svampe-
skader.

Ved at anvende en klimamembran med 
varierende diffusionsmodstand, som 
ISOVER Vario Duplex, sikres, at den opho-
bede fugt ved solopvarmning kan drives 
ind gennem konstruktionen og ventileres 
bort ved alm. rumventilation.

Fugtskader
De fleste bygningsskader har sammen-
hæng med fugt. Nogle gange kræves der 
meget fugt for at skader skal opstå, 
andre gange sker der skader ved mindre 
fugtniveauer.

For at skimmelsvamp skal kunne vokse, 
skal følgende forudsætninger være til-
stede:

• skimmelspore
• ilt
• nedbrydeligt materiale
• temperatur > 0°C
• relativ luftfugtighed > 70% 

Al dimensionering med hensyn til fugt 
i bygninger bør beregnes, så der opnås 
værdier lavere end de ovennævnte kritiske 
fugttilstande.

Rådskader  100%
Nedbrydning af gulvlim  90 - 95%
Ammoniakafgang fra flydespartel  75 - 85%
Skimmelsvamp  70 - 80%

Fig. 210.8. Kritiske fugttilstande udtrykt i relativ 
luftfugtighed for nogle kendte skader.
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Luftskiftet gennem utætheder i klima-
skærmen (infiltration) må ikke overstige 
værdierne i fig. 210.9.  Jvf. bygningsreg-
lementet BR 2010 kap 1.4 stk. 2 kan kom-
munalbestyrelsen i bygge tilladelsen stille 
krav om, at der skal fore  tages målinger i 
den færdige bygning til dokumentation af, 
at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Prøvning af luftskifte sker på grundlag af 
DS/EN 13829, Bygningers termiske yde-
evne – Bestemmelse af luftgennemtræn-
gelighed i bygninger – Prøvningsmetode 
med overtryk skabt af ventilator.

Kan et hus blive for tæt?
Når der tales om tæthed, er det vigtigt 
at skelne mellem huset som helhed og 
husets klimaskærm (ydervægge, loft/tag, 
gulv). En bygning skal ventileres, og må 
derfor ikke være helt tæt.  For at ventilati-
onen fungerer optimalt, skal den dog kun 
ske gennem egnede ventilationskanaler 
og ikke gennem tilfældige utætheder i 
konstruktionen. Derfor skal klimaskær-
men være helt tæt.

Der findes mange måder at sikre en til-
strækkelig ventilation af bygningen – lige 
fra naturlig ventilation til mekanisk ven-
tilation med varmegenvinding. Hvilken 
form der skal anvendes afhænger af det 
konkrete projekt, men det er vigtigt, at 
ventilationen tænkes med i projektet fra 
starten. 

Lufttæthed, hvorfor?
Utætte konstruktioner kan have en række 
uheldige konsekvenser, da det ikke er 
muligt at kontrollere hvor og hvordan 
luftstrømme passerer gennem bygningen 
og dens konstruktioner.

Konstruktioner
Indeluft, der passerer ud gennem en 
utæt, isoleret konstruktion, afsætter 
kondens undervejs. På sigt kan det føre til 
alvorlige fugt- og svampeskader.

Tilfældig ventilation
En utæt konstruktion betyder, at venti-
lationen ikke kan styres. Det giver en ræk-
ke uheldige konsekvenser for indeklima og 
varmeøkonomi. 

Dårlig bolig komfort
Utætheder ved el-dåser, vinduer og fod-
rem giver trækgener og fornemmelse af 
kolde ydervægge.

Dårlig varmeøkonomi
På dage med blæst udskiftes indeluften 
hurtigere end nødvendigt. Det betyder 
et større luftvolumen, der skal opvar-
mes. Frisk luft, der ikke passerer et var-
megenvindingsanlæg,  bruger energi til 
opvarmning.  

Når der trækkes falsk luft ind, kan venti-
lationsanlægget ikke indreguleres ordent-
ligt, og der bruges for meget el. 

Utætte konstruktioner øger energiforbru-
get med 10 - 20 %. 
 
Tætte konstruk tioner forlænger bygnin-
gens levetid,  forbedrer indeklimaet og 
reducerer energiforbruget.

Ventilation
En tæt konstruktion gør det muligt at sty-
re ventilationen, enten mekanisk eller na-
turligt, og dermed optimere indeklimaet. 

En tæt konstruktion gør varmegenvin-
ding muligt, og der spares på energien til 
opvarmning af udeluften.

Boligkomfort
Trækgener fra utætheder forhindres og 
boligkomforten forbedres. Indeklimaet 
kan forbedres ved montering af partikel- 
og pollenfiltre på ventilationsanlægget.

Varmeøkonomi
Ventilationsanlægget kan indreguleres 
til den korrekte luftmængde og unødven-
digt elforbrug undgås. 

En tæt konstruktion giver mulighed for 
ventilation med varmegenvinding. Det 
nedsætter behovet for opvarmning af 
udeluften.

Konstruktioner
En tæt konstruktion forhindrer rumluften 
i at trænge ud i konstruktionen og afgive 
fugt. Det forlænger levetiden på kon-
struktionerne.

Lufttæthed

Fig. 210.10. Utæt bygning

Vind

Fig. 210.11. Tæt bygning

Vind

Krav til lufttæthed

              Klasse
 

Rumhøjde

Energikrav 
BR 2010

Lavenergi-
klasse  
2015 

Almindelig 1,5 1,0

Høje rum 0,5 0,3

Fig. 210.9. Maksimalt luftskifte (infiltration 
gen nem utætheder i klimaskærmen målt i l/s 
pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning 
med 50 Pa. Høje rum er rum, hvor arealet af kli-
maskærmen divideret med etagearealet over-
stiger 3,0.
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Blower door testen 
Prøvning af en bygnings tæthed sker ved 
en Blower Door test. Bygningsreglemen-
tet stiller krav om, at luftskiftet gennem 
utætheder i klimaskærmen ikke må over-
stige 1,5 l/s pr. m2.

Lufttætheden testes ved trykprøvning 
med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen 
kan enten bestå af målinger med under-
tryk eller med overtryk eller et gennemsnit 
af målinger ved under- og overtryk.

Testen udføres efter DS/EN 13829 stan-
darden, som foreskrives at være anven-
delig for bygninger med et volumen op til 
4000 m3, ca. svarende til 1000 m2. Det er 
dog praktisk muligt at udføre Blower Door 
tests på bygninger op til 6500 m2.

Testen udføres ved at erstatte yderdø-
ren med en blower door med indbygget 
ventilator, der kan skabe enten over- eller 
undertryk i bygningen. 

Ventilatoren er tilsluttet en computer, der 
kan måle trykforskellen på ude og inde og 
regulere ventilatoren så den rette trykfor-
skel opnås. Se fig. 210.11.

Åbninger der ikke er en del af selve kon-
struktionen lukkes af med tape eller bal-
loner. Det gælder f.eks. riste i luftventiler, 
brevsprækker, emhætter, skorstene ved 
pejse og luftudkast fra tørretumblere. Se 
fig. 210.12.

Derefter foretages målinger der viser, hvor 
meget luft der forsvinder ud gennem kon-
struktionerne.  Ved at køre med undertryk 
vil der blive suget udeluft ind gennem 
utæthederne i klimaskærmen. Disse om-
råder kan lokaliseres ved at anvende vind-
måler, røg eller termografering.

Termografering foretages med et  termo-
grafikamera, som måler varme stråling fra 
de objekter som det rettes mod. 

Termografering kræver en temperaturfor-
skel på ude og inde på min. 15°C. 

Kameraet kan herefter omsætte denne 
varmestråling til varmegrader.  Se fig. 
210.15. Mens testen kører, kan man finde 

utæthederne ved at måle vindhastighe-
den omkring gennemføringer og andre 
svage steder. Se Fig. 210.13.

Fig. 210.12. Yderdøren erstattes med en blower door med indbygget ventilator. Ventilatoren, som styres af en 
pc, kan skabe det nødvendige over- eller undertryk i bygningen.
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Fig. 210.13. Alle tilsigtede åbninger i konstruktionerne lukkes til, så de ikke har 
indflydelse på resultatet af testen.

Fig. 210.14. Vindmåleren måler vindhastigheden gennem utætheden og kan 
dermed indikere områder med problemer og potentielle trækgener.

Fig. 210.16. Mørke farver angiver kolde områder og er dermed med til at indi-
kere problemer med lufttætheden. Her mangler der tætning langs rammen ved 
loftlem.

Fig. 210.17. Termografi af vindue. Selve vinduet kan forventes at være koldere end 
væggen, men der bør ikke være mørke striber fra skyggelisten og ind.

Fig. 210.18. Termografi af aftræk. Selve dækslet er koldt. Det kan forventes, men 
der kommer også luft ind under flangen og ved skyggelisten. Der er ikke tætnet 
tilstrækkeligt.

Fig. 210.15. Loftlem
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Lufttæthed, hvordan?
Tæthed i et hus opnås typisk ved at an-
vende dampspærre, der udover at skabe 
tæthed også forhindrer fugt i at konden-
sere i konstruktionen.

Tætheden i klimaskærmen opnås ved at 
skabe et tæthedsplan, der går gennem 
hele huset, se fig. 210.18. Dét kræver stor 
opmærksomhed på detaljer f.eks. ved 
gennemføringer og samlinger mellem 
bygningsdele.

Tips til tæt dampspærre
Placering
Dampspærren bør placeres et stykke inde 
i isoleringen, så det er muligt at føre in-
stallationer uden at gennembryde damp-
spærren.

Vær dog opmærksom på at dampspærren 
som hovedregel ikke må placeres længere 
inde end 1/3 i den samlede isoleringstyk-
kelse, set fra den varme side

Opsætning
Samlinger tilslutninger og gennemførin-
ger skal foretages på et stabilt underlag, 
så arbejdet kan udføres sikkert og hold-
bart.

Underlaget skal være fast og plant, så det 
er muligt at udføre en tæt samling.

Samling
Alle samlinger og tilslutninger skal udføres 
med egnede klæbede (tape, fugebånd) 
eller fugede løsninger. Klemte sam linger 
giver ikke den fornødne tæthed og bør 
kombineres med brug af fugebånd.
Samlinger bør foretages over et modhold 
og have et overlæg på mindst 100 mm .

Tilslutning
Ved tilslutning til andre materialer skal der 
anvendes egnede fugede eller klæbede 
løsninger foretaget på fast underlag.

Gennemføring
Samlinger ved gennemføringer skal 
foregå med modhold bag dampspærren, 
så det er muligt at opnå en helt tæt og 
holdbar løsning. Tætningen kan ske med 
tape eller egnet fugemateriale.

Samling ny/gammel dampspærre
Der skal ved renoveringer sikres tætte 
samlinger mellem eksisterende og ny 
dampspærre. Intakte pudsede lofter kan 
betragtes som lufttætte.

Udbedring af skader
Udbedring af skader i dampspærren kan, 
ved huller med en diameter op til 50 mm 
eller ved rifter op til 150 mm, foretages 
med en diffusionstæt tape.

Større skader udbedres med et stykke 
dampspærre med 100 mm overlæg i alle 
retninger. Der tapes.

Fokuspunkter ved lufttæthed

Fig. 210. 19. Tæthedsplan.

Vind
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Få svar på dine spørgsmål
Har du brug for mere information om ISOVER kan du finde det på 
www.isover.dk eller du kan kontakte en af vores tekniske konsu-
lenter på telefon 72 17 17 27


