
ISOVER Facadekoncept

Bæredygtig isolering • Bedre løsninger



En bygnings facade er dens visitkort udadtil. Den kan 

afspejle arkitektens personlige stilart, en arkitektonisk 

tidsperiode eller husets stil i øvrigt.
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FlOt ydRE
VaRmt IndRE

Skal energitabet i boligen reduceres, eller er 

der problemer med fugt og skimmelsvamp, så 

er facadeisolering en god løsning. med ISOVER 

Facadekoncept opnår man en meget høj isolerings-

evne, en bestandig klimaskærm og en smuk facade.

Det er en fordel at isolerer facaden udefra, fordi 
man ikke gør boligens areal mindre og samtidig får 
renoveret sin facade, så den får nyt liv. 

Endvidere undgår man at flytte radiatorer, varmerør 
og elinstallationer, som ellers kan være en nødven-
dighed ved indvendig isolering. Det vil også være 
muligt at bo i boligen, mens arbejdet står på.

Hvad er facadeisolering 

Facadeisolering betyder, at man beklæder byg-
ningen med isolering på ydervæggene. Isoleringen 
er en særlig hård plade eller lamel af glasuld, som 
monteres direkte på facaden. Herefter påføres et 
lag underpuds og dernæst et armeringsnet som 
forstærker, inden slutpudsen påføres. 

FORDELE vED FacaDEisOLERing 

 

► Facaden bliver renoveret og tætnet, og isoleringen   

 beskytter bygningen, så den i længden holder bedre. 

 

► ydervæggene holdes varme og tørre, så der ikke   

 kommer kondens på indervæggene.  

 

► arbejdet kan udføres uden at påvirke de indven-  

 dige rum. du kan altså bo i boligen mens arbejdet   

 står på. 

 

► Boligarealet bibeholdes. 

 

► Indvendige installationer så som radiatorer, stuk,     

     elinstallationer og lignende skal ikke flyttes eller  

     fjernes. 

 

► Udgiften til varme reduceres væsentligt. 

 

► Bygningens værdi forøges, da et lavere energifor-  

 brug gør det nemmere at sælge eller udleje boligen.
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gOd EnERgI
gOdt IndEklIma

Vi danskere bruger ca. 90% af vores tid indendørs, 

hvoraf gennemsnitlig 16 timer er i vores bolig.  

derfor er det vigtigt, at vores boliger har et indeklima, 

der er sundt og behageligt at opholde sig i. den 

største indeklima udfordring er kulde, træk og ikke 

mindst fugt, som kan medføre skimmelsvamp.

Hvor velisoleret en bygning er, har stor betydning 

for indeklimaet. Facadeisolering afbryder effektivt 
kuldebroer fra sammenbygning mellem indvendige 
vægge/gulve og facaden. den holder den eksisterende 

ydervæg varm og tør, og risikoen for fugtproblemer 

minimeres dermed. de gamle, kolde ydermure kom-

mer nemlig til at fungere som varmedepot i fyrings-

sæsonen og hjælper med at holde på køligheden om 

sommeren.



|  5

Et uisoleret og utæt hus begrænser mulighederne for, 

hvor i huset man kan opholde sig.



6  |

Udvendig isolering med isOvER Facadekon-

cept er en effektiv og smuk løsning til såvel 

etageejendomme som villaer.



nyByg
REnOVERIng

ISOVER Facadekoncept egner sig både til renove-

ring og nybyggeri. Facadekonceptet er udviklet til 

at sikre, at design, holdbarhed og kvalitet går hånd i 

hånd.

To former for overflader – uendelig mange farver 

ISOVER Facadekoncept indeholder to forskellige 

muligheder for overflader: ISOVER Strukturpuds og 

ISOVER Filtspuds.

ISOVER Strukturpuds og ISOVER Filtspuds leveres i 

standard hvid og i et bredt udvalg af farver i henhold 

til ISOVER farvekort (side 12-15).

For slutpuds på mineralsk basis skal der afsluttes 

med ét lag ISOVER Egaliseringsmaling for at sikre en 

ensartet facade. Egaliseringsmalingen lukker samti-

dig pudsen således at smuds, alger og lignende får 

vanskeligere ved at fæstne sig på facaden.

Slutpuds på basis af silikoneharpiks skal ikke males, 

da den i forvejen er smudsafvisende. 
strukturpuds 1,5 mm.

Filtspuds

strukturpuds 2,0 mm.
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ISOVER  
Facadekoncept
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dESIgn
dEtaljER

det er de originale materialer og de særlige detaljer, 

der giver ældre huse sjæl og karakter. Ved renove-

ring af ældre ejendomme kan denne sjæl og karakter 

bibeholdes, hvis detaljerne nøje genskabes. 

Hos ISOVER sætter vi en ære i at være med til at 

bibeholde stilen i de ældre huse. derfor har vi, som 

en del af ISOVER Facadekoncept, et stort udvalg af 

profiler. Hele udvalget kan ses på isover.dk.

isOvER DOMOsTYL ca10 
Konsol

isOvER DOMOsTYL ca12
Konsol

isOvER DOMOsTYL sa1
Slutsten

isOvER DOMOsTYL Ba10
Hjørnesten
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isOvER DOMOsTYL Fa10 
Sålbænk

isOvER DOMOsTYL Fa11 
Sålbænk

isOvER DOMOsTYL Fa12 
Sålbænk

isOvER DOMOsTYL Fa13 
Sålbænk
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BæRE
dygtIgHEd

► Produktet

95% af ISOVER isolering er glas, hvoraf 75% er  
genbrugsglas.

► Transport

ISOVER isolering produceres i Danmark, hvilket gør  
transportvejen til byggepladsen kort.

► Byggepladsen

ISOVER isolering vejer mindre end andre 
mineraluldsprodukter, det skåner håndværkerne  
for tunge løft. 

► Boligen

ISOVER isolering er godkendt til miljømærkede huse. 
ISOVER isolering er godkendt i den bedste brand-  
klasse, A1, og kan indgå som en del af en brandsikker  
konstruktion.
 
► Undgå affald

Der er ingen udløbsdato på SOVER isolering, og  
brugt isolering kan indgå i en ny produktion. 
Fremstilling af produkter i specialmål samt fleksible 
produkter gør arbejdet nemmere og spildet minimeres. 

Hos ISOVER arbejder vi med bæredyg-
tighed i alle tænkelige processer, og vi 
sætter overlæggeren højt, hele tiden,  
året rundt, år efter år.
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FaRVE
kORt

limonit 1180

limonit 1160

limonit 1120

diamant 0030

diamant 0020

diamant 0010

limonit 1290

limonit 1280

limonit 1260

limonit 1240

limonit 1195

limonit 1190

Opal 1390

Opal 1380

Opal 1360

Opal 1320

Opal 1300

limonit 1295

topas 1500

Opal 1490

Opal 1480

Opal 1440

Opal 1400

Opal 1395

topas 1660

topas 1600

topas 1595

topas 1590

topas 1580

topas 1560
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topas 1800

topas 1795

topas 1780

topas 1740

topas 1700

topas 1680

Olivin 1960

Olivin 1940

Olivin 1900

topas 1895

topas 1880

topas 1840

Olivin 2120

Olivin 2090

Olivin 2060

Olivin 2000

Olivin 1980

Olivin 2290

Olivin 2280

Olivin 2260

Olivin 2240

Olivin 2180

Olivin 2160

Smaragd 2460

Smaragd 2380

Smaragd 2360

türkis 2580

türkis 2560

Smaragd 2480

türkis 2590
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azurit 2890

azurit 2880

azurit 2840

azurit 2795

Saphir 3090

Saphir 3080

Saphir 2990

Saphir 2980

amethyst 3260

Saphir 3190

Saphir 3180

Saphir 3140

amethyst 3380

amethyst 3360

amethyst 3300

amethyst 3295

amethyst 3290

amethyst 3280

turmalin 3560

amethyst 3480

amethyst 3460

amethyst 3430 turmalin 3660

turmalin 3590

turmalin 3580

azurit 2785

azurit 2760

türkis2695

türkis 2685

türkis 2650

FaRVE
kORt
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turmalin 3680

Rubin 3890

turmalin 3790

turmalin 3780

Rubin 3990

Rubin 3980

Rubin 3960

Rubin 3899

Rubin 3898

Rubin 3895

Haematit 4080

Haematit 4060

Haematit 4020

Haematit 4000

Rubin 3995

Haematit 4290

Haematit 4280

Haematit 4180

Haematit 4160

graphit 4395

graphit 4390

graphit 4380

Haematit 4295

graphit 4499

graphit 4495

graphit 4490

graphit 4480

isOvER tilbyder et stort udvalg af farver  

til den pudsede facade. 

 

De viste farver i brochuren er vejledende. 

isOvER fremsender én til to farveprøver inden 

endelig farvevalg.
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telefon 72 17 17 27
telefax 72 17 19 19
E-mail: isover@isover.dk
www.isover.dk

Jylland og Fyn
konsulent Flemming Ilsøe
mobil 40 58 49 42

sjælland og øerne
konsulent René Rodian
mobil 40 58 49 33

Se flere eksempler og find en  

ISOVER facadepudser på isover.dk

ISOVERkOntakt


