Isoler med
ROCKWOOL
granulat
En sikker investering i
besparelse og komfort

Her er der penge at spare
Isolering af hule mure og uudnyttede loftsrum er nemt, billigt og effektivt.
Efterisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker
udgiften til opvarming markant. Samtidig er du med til at spare miljøet for CO2.

1. LOFT OG TAGRUM
Det vigtigste sted at sørge for en god og
tidssvarende isolering er på loftet. Hvis der er
dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan
efterisoleringen med fordel ske ved indblæsning af
ROCKWOOL granulat.

2. HULMUR
Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv
form for isolering. En ydervæg med 80 mm hulrum vil,
når den er fyldt op med ROCKWOOL granulat, give
en årlig besparelse på ca. 10 liter olie pr. m2 væg.
Indblæsning af ROCKWOOL granulat foregår udefra.

3. SKUNK OG SKRÅVÆG
Fordelene ved at efterisolere tagkonstruktionen er
ofte meget stor, både med hensyn til varmeøkonomi
og indeklima. Hvis der ikke er adgang til skunken,
kan der som regel isoleres oppe fra loftrummet ved
at indblæse ROCKWOOL granulat.

4. FLADT TAG (BUILT UP)
En patenteret metode gør det nu muligt at
efterisolere det flade tag væsentligt billigere end
hidtil. Hvor der tidligere måtte skæres huller i taget,
kan man nu nøjes med at afmontere de nederste
sternbrædder.

Så meget
kan du spare
Selvom en nedsættelse af varmeregningen som regel er årsagen til, at mange får
foretaget efterisolering af deres huse, vil man også opleve en anden meget stor
forskel, når huset er efterisoleret – komforten i huset vil nemlig blive væsentligt
forbedret.
Her kan du se et overslag på, hvor meget du kan spare i dit hus.
Løsning

Eksisterende
isolering

Ny
isolering

Besparelse
Oliefyr
(kr/m2/år)

Besparelse
Fjernvarme
(kr/m2/år)

Besparelse
Gasfyr
(kr/m2/år)

Efterisolering
af loft

75 mm

300 mm

40

25

26

Efterisolering
af hulmur

80 mm
(Lecanødder)

80 mm

20

13

13

Efterisolering
af built-up tag/
skråvæg

50 mm

170 mm

57

36

37

Baseret på følgende energipriser:
Olie: 9,00 kr./ltr.
Fjernvarme: 0,60 kr./kWh
Naturgas: 8,00 kr./m3

Vi anbefaler, at du altid får et tilbud fra
en ROCKWOOL Indblæsningspartner
og i den forbindelse får en snak om dit
besparelsespotentiale.

Der er mange fordele ved at isolere
med ROCKWOOL Granulat
Stenuldens 7 styrker
Brandsikkerhed
Da ROCKWOOL stenuldsisolering er lavet af sten, er det ikke brændbart.
Det kan modstå temperaturer på over 1.000°C uden at smelte, og er derfor
det sikre valg til at beskytte dit hjem og din familie mod en potentiel brand.
Termiske egenskaber
ROCKWOOL stenuldsisolering holder dit hjem varmt om vinteren og køligt
om sommeren. Det giver et behageligt indeklima året rundt.
Lydegenskaber
Med ROCKWOOL stenuldsisolering kan du skabe et roligt hjem. Stenulden
hjælper med at reducere uønsket støj fra andre rum, etager, naboejendomme samt udefrakommende støj fra eksempelvis byliv eller trafik.
Holdbarhed
ROCKWOOL stenuldsisolering er ekstremt robust og holdbart. Det
ændrer ikke på sin form eller kvalitet over tid, og du vil derfor have gavn af
stenuldsisoleringens egenskaber i mere end 55 år.
Æstetik
ROCKWOOL stenuldsisolering findes i et bredt sortiment, og fås i mange
former og størrelser. Det kan skæres efter ønskede dimensioner, så du
aldrig behøver at gå på kompromis med komfort eller sikkerhed for at
tilgodese design og udseende.
Genanvendelse
ROCKWOOL stenuldsisolering er lavet af naturlige sten og genbrugsmateriale. Det kan derfor genanvendes og genbruges igen og igen.
Isolering kan indleveres til genanvendelse på genbrugspladser.
Vandafvisning
ROCKWOOL stenuldsisolering er vandafvisende, og da stenuld er
diffusionsåben kan vanddampe passere isoleringslaget uden at kondensere
inde i materialet. Det bidrager derfor til at holde dit hjem tørt, samt
forebygger mod fugt og skimmelsvamp.

Det gode håndværk
er det halve arbejde
ROCKWOOL Indblæsningspartner
Når du benytter en ROCKWOOL Indblæsningspartner til dit isoleringsprojekt, får du
en kvalitetsløsning, hvor certificerede isoleringsprodukter kombineres med den bedste
faglige udførelse.
Det betyder, at den investering du foretager, giver størst mulig energibesparelse
– både på kort og lang sigt.

Vi garanterer
Dygtige håndværkere med stor erfaring
Attest på det udførte arbejde
Stikprøvekontrol af det udførte arbejde

Du kan finde din lokale ROCKWOOL
Indblæsningspartner på
www.rockwool.dk/indblaesningspartner

Find din ROCKWOOL Indblæsningspartner
På rockwool.dk/indblaesningspartner kan du se mere om isolering med granulat.
Her kan du også finde din lokale ROCKWOOL Indblæsningspartner og udregne din
mulige besparelse ved efterisolering.
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