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Du liker dette.

Folk flest vil isolere kjelleren feil
Du og 3243 andre liker Byggmesteren.

Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til
oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus.
Halvparten av boligeierne tror feil og vil ha isolasjonen på
innsiden av kjellermuren.

Av:

Newswire

48 prosent av norske boligeiere mener isolasjonen skal være på
innsiden, mens 34 prosent svarer vet ikke, viser en
undersøkelse YouGov har gjort for boliginspeksjonsselskapet
Anticimex.
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Hindrer fukttørking
– Det riktige svaret er at isolasjonen som en hovedregel skal
legges på utsiden av kjellerveggen. Legges den på innsiden,
hindrer den blant annet varmen i rommet i å tørke ut eventuell
fukt i murveggen. Etter en tid kan veggpanelet skjule både mugg
og råtesopp. Slike skader ser vi ofte, sier Roy Malmo Nilsen i
Anticimex.
Samme skade oppstår på gamle loft når eieren legger på ekstra
isolasjon uten å ha dampsperre under.
– Folk mener de kan det likevel og setter i gang. Det er velment,
men risikabelt. Du kan ikke endre bruken av en eldre bolig uten
å sette deg inn i tingene på forhånd, sier Nilsen.
Å isolere kjelleren på utsiden blir ikke nødvendigvis dyrere enn
innsiden, ifølge Nilsen, siden mange likevel gjør jobben med å
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På plass i flunkende ny skole

Etterisolere kjellerrom:
PRODUKTER

- Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før
1970. I eldre boliger var ikke kjellerne ment å brukes til
oppholdsrom, noe som preger fuktsikringen.
- Fukten gir grobunn for mugg- og råtesopper. Den dårlige luften
blir ikke værende i kjellerrommet, men siver oppover og kan
skape problemer for folk som er muggsoppsensitive.

Lettere tilgjengelig
royalimpregnert trelast

- Utvendig isolering av kjellervegger gir best sikkerhet mot
fuktskader. Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr
og varm.

Fra årsskiftet introduserer Moelven
royalimpregnert trelast i sitt utvalg.
Dermed blir produktet vesentlig lettere
tilgjengelig over hele landet.

- Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all
isolering på utsiden, bør minimum 1/3 av isoleringen legges

Les mer

utvendig, ifølge Sintef Byggforsk. Ved høyere fuktbelastning, slik
som bad, vaskerom og badstue anbefales minimum 2/3.
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Uorganisk materiale er å foretrekke.
15. oktober 2012, 11:07

Liker 11 liker dette. Bli den første blant dine venner.

På plass i flunkende ny
skole
Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og
få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

– Vi har bedre arbeidsforhold og flere
muligheter til å lære, mener
byggfagelevene Espen Jørgensen og
Tor Kristian Torkildsen etter å ha tatt i
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