ISOVER RetroWall® System

Sæt skimmel til vægs
Komfortisolering af ældre og bevaringsværdige bygninger

ISOVER RetroWall® System

Indvendig komfortisolering
I mange ældre bygninger med massive ydermure oplever man ofte:

ISOVER har udviklet løsningen, RetroWall®
System, der aktivt fjerner fugt, varmeisolerer
væggen og giver øget komfort.

Dårlig komfort og indeklima
Kuldestråling fra de uisolerede ydervægge
Højt energiforbrug
Ofte er der risiko for råd og svamp – ikke
mindst, hvis man har forsøgt at løse problemet
med traditionelle indvendige isoleringsløsninger. Indtil nu har det været vanskeligt at finde
en løsning, der både fjerner fugtdannelse og
varmeisolerer væggen.

Kernen i systemet er de højisolerende (λ 30)
RetroWall® glasuldsplader, kombineret med et
lydsvagt affugtningssystem.
Med RetroWall® opnås en robust løsning, som
giver muligheden at montere og evt. reetablere
tidlige udsmykning og dekoration.

!
Eksempel på skimmelsvamp i ældre lejlighed.

Reetableret stukloft i lejlighed.

Komfortløsning / ISOVER

Problemet

Løsningen
Massiv væg: Indvendigt isoleret med
ISOVER RetroWall® System

Massiv væg: Uisoleret
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Dårligt indeklima
Høje energiudgifter

Massiv væg: Traditionelt isoleret

Ingen kuldestråling
Ingen fugt
God komfort

Godt indeklima
Ingen råd og svamp
Mindre varmeregning
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Risiko for råd og svamp
Kritisk fugtdannelse

Behagelig temperatur.
Også helt ude ved ydervæggen.
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Så enkelt er det
ISOVER RetroWall® System skaber luftcirkulation
bag systemets isolerende indervæg. Affugteren
fjerner effektivt fugten – samtidig med at den
højisolerende ISOVER glasuldsisolering sikrer
mod kuldestråling fra ydervæggen og generelt
giver et bedre indeklima og varmeregnskab.
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1 Eksisterende ydervæg
2 Rør til affugter
3 Afstandsskinner
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4 ISOVER RetroWall glasuld λ 30
5 Gyproc Habito®, skruefast plade
6 Dampspærre
beklædning, fx Gyproc gipsplader
7 Ydre


8 Affugter
 ugten transporteres bort.
F
Tør luft sendes i cirkulation.
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	Øger boligkomforten:
Behageligt indeklima
uden kuldetræk.

6

	Slank konstruktion og høj
isoleringsevne (λ 30).

8
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	Varmebesparende.
	Tager kun minimalt plads
fra boligarealet.
	Øger lejlighedens værdi.
	Fleksibelt: Kan anvendes
individuelt i de enkelte
lejligheder.
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9

	Enkel og logisk montage.
Veldokumenteret system
og byggeproces.
	Eneste system på markedet,
der aktivt eliminerer fugt
og risiko for skimmelsvamp.
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Case

Indvendig isolering
med sidegevinster
Bjarne Gantzel fra Østerbro i København er civilingeniør i bæredygtig byudvikling. Han er aktivt
engageret i sit lokalområde og
både faciliterer og deltager i borgerdrevne bæredygtige tiltag. For
Bjarne er det vigtigt, at vi finder
bæredygtige løsninger og systemer, som ikke belaster jorden og
vores økosystemer unødigt, hverken under produktions- og installationsfasen, når produkterne er
i drift, eller når de en dag ikke er
funktionsdygtige mere.
Han bor i sin 2-værelses andelslejlighed helt oppe på kvisten i en over
100 år gammel boligkarré. Det er et
klassisk gult murstensbyggeri fra
dengang man opførte huse og bygninger med massive mure - uden
nogen form for isolering. Som led i
et DTU testforløb og byfornyelsesprojektet Københavns Klimakarré er
Bjarne Gantzels væg ud mod den
fredede gadefacade nu blevet isoleret med et helt nyt system til indvendig isolering – ISOVER RetroWall. Et system, der skåner den fine,
udvendige facade og isolerer den
gamle bygning med en løsning, der
samtidigt er designet til at undgå
skimmelsvamp i hulrummet mellem
den oprindelige og den nye, indvendige mur.

For Bjarne Gantzel handlede det
mest om at opnå en potentiel besparelse på varmeregningen, men
som sidegevinst kan han nu også
glæde sig over øget komfort i lejligheden med et behageligt indeklima
uden kuldetræk fra væggen, uanset
hvor meget kulden raser uden for.
Desuden har han fået en ekstra, indvendig væg i genanvendelig Habito® fibergips der er så stærk, at han
kan hænge selv tunge møbler op på
den.

Derfor var det helt logisk for mig at
stille lejligheden til rådighed som
testlejlighed for et nyt system til
indvendig isolering,” forklarer Bjarne, som gerne vil hjælpe den nødvendige omstilling på vej.

”Jeg har boet i København i over
20 år, og holder meget af de mange smukke gadefacader, der både
bidrager til livskvaliteten og byens
æstetiske udtryk.

Systemet ISOVER RetroWall måler
og regulerer luftfugtigheden i en
luftspalte mellem ydermuren og
isoleringen via såkaldt aktiv affugtning. Det holder muren tør og sikrer,
at der ikke opstår skimmelsvamp på
muren og i det træværk, som udgør
fx etageadskillelsen.

Vi skal være glade for vores
mange gamle bygninger
og det er vigtigt at bevare
deres originale udtryk – men
samtidigt er vi nødt til at få
reduceret varmespildet fra
de gamle bygninger.

Indvendig isolering med
DTU blåstempel
Ejendommen på Thomas Laubs
Gade 5-9 på Østerbro er en ud af
12 ejendomme i Københavns Klimakarré og dermed udpeget som
demonstrationskarré ift. at renovere
og klimasikre den ældre bygningsmasse med innovative og bæredygtige løsninger. Som led i projektet
ønskede ISOVER, der er en del af
Saint-Gobain koncernen, at afprøve
et nyt system til indvendig isolering,
som man længe havde haft i støbeskeen.

Systemet stod i 2017 foran et toårigt test-forløb ved DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg, og Bjarne Gantzels lejlighed blev en del af
i alt fire lejligheder og kommunale
bygninger, der deltog i test-forløbet
gennem to fyringssæsoner.

også designet til god komfort, fordi
man undgår kolde vægge – og får
en ekstra indvendig væg, der er så
stærk, at man kan hænge selv tunge
hylder og andre møbler på den. Systemet er i dag patentanmeldt.

Men det var overraskende
nemt og gnidningsløst at få
installeret, og jeg har slet
ikke fornemmelsen af, at
rummet er mindre eller at
vindueskarmen er blevet
flyttet.

Da jeg hørte om samarbejdet med
DTU, sagde jeg straks ja til, at de
måtte bruge min lejlighed som
test-lejlighed. Og det har jeg ikke
fortrudt.

Jeg synes det er vigtigt, at
der bliver udviklet nogle
langtidsholdbare løsninger,
der er med til at passe på
jordens ressourcer”
fortæller Bjarne, der ud over at
være formand for andelsforeningen
A/B Thomas Laubs Gade 5-9 også
er alle beboernes repræsentant i
Københavns Klimakarré.
ISOVER RetroWall systemet bestod
testen og fik DTUs blåstempling,
fordi systemet er i stand til at regulere luftfugtigheden og undgå skimmelsvamp hele året – selv i meget
regnfulde perioder, fordi det helt
automatisk sætter en udtørring i
gang, så snart luftfugtigheden bliver
for høj. Ud over at forebygge skimmelsvamp ved indvendig isolering
af gamle bygninger, er systemet

”Jeg fik sat en ny indvendig væg
med høj isoleringsevne. Vindueskarmen skulle dermed også flyttes, og
den indvendige isolering ’spiste’ i alt
ca. 10 cm af min lejlighed. Så det lød
alt i alt som et større indgreb.

Montage af affugter

Lejligheden føles ikke
mindre
Selv om det primært var udsigten
til reduceret varmeforbrug ved at
opsætte indvendig isolering, der fik
Bjarne Gantzel til at stille sin lejlighed til rådighed som testlejlighed,
er han i dag positivt overrasket over,
hvor let installationen gik – og hvor
lidt plads det har taget - i forhold til
den store opgradering, det har givet lejligheden.

Rummet føles nøjagtigt som før –
bare uden en væg, der af og til var
lidt kold,” fortæller Bjarne Gantzel,
der også er positivt overrasket over,
at den nye, indvendige væg i genanvendelig fibergips er så stærk, at
han i princippet kan hænge tunge
møbler som tv og reoler op på den
- kun ved hjælp af almindelige træskruer.
Til efteråret skal ISOVER også isolere den modsatte væg i Bjarne Gantzels lejlighed. Det sker i forbindelse
med at hele ejendommen får isoleret gårdfacaden udvendigt – gårdfacaden er ikke en bevaringsværdig
facade.

Har du brug for rådgivning til et projekt?
Kontakt os for en uforpligtende dialog
eller læs mere på isover.dk/retrowall

Saint-Gobain ISOVER
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon: 72 17 17 17
E-mail: isover@isover.dk
www.isover.dk

