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Kontorsbyggnad ISOCELL

Ökande utrymmesbehov ledde till att 
företaget ISOCELL byggde ut takvåningen på 
kontorsbyggnaden.

Takkuporna gav möjlighet till en generös 
rumsindelning. De ljusa kontorsutrymmena 
är inte bara arbetsplatser de ger även 
rum för diskussioner, kreativa möten och 
medarbetarsamtal.

Takvåning nybyggnation
Även inom nybyggnationen uppskattas 
ISOCELL cellulosa mycket. Speciellt för takytor 
med krävande symmetri och takkupor är 
inblåsningssystemet den ideala lösningen för en 
isolering utan fogar och spill.

Under sommaren övertygar ISOCELL cellulosan 
även med sitt utmärkta värmeskydd.

Till ISOCELL cellulosans stora fördelar hör 
inte bara det goda isoleringsvärdet och 
den snabba bearbetningen men också det 
utmärkta värmeskyddet.
ISOCELL cellulosaisoleringens höga 
lagringskapacitet medför en betydligt 
fördröjd genomgång av instrålad solvärme. 
Speciellt takutrymmen förblir under 
sommaren svala ända in på natten.

Fördel

Ångspärren läggs ut överlappande och fästs 
mekaniskt med häftmaskinsklammer.

Den lufttäta limningen och tätning av 
överlappningar,anslutningar och genomföringar 
är av mycket stor vikt. Se även broschyren 
”Luftdichtheit im Detail” (lufttäthet i detalj).

Sedan sätts läkten ut med ett avstånd på 
ca 30 cm. I idealfall placeras läkten direkt 
på brädningen för att ytterligare avlasta 
limningspunkterna.

ISOCELL GmbH

Gewerbestraße 9   |  A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0   |   Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at   |   WWW.ISOCELL.COM

LÖSNING TAKISOLERING INNE

TAKVÅNINGSUTBYGGNAD

REFERENSER

11_2018



www.isocell.com

1

LÖSNINGAR I DETALJ, 
VY FRÅN SIDAN OCH SNITT

TEKNISKA DATA 
FÖR DEN VISADE 
BYGGNADSKOMPONENTEN

ISOLERINGSARBETE 
I PRAKTIKEN

Beroende på isoleringens tjocklek ökas 
takbalkarna på takets insida (dubbleras). För 
konstruktionen visas här 2 olika varianter (se 
detaljritningen).

Inblåsningsprocessen

Inblåsningsexperten kommer med sin lastbil 
till bygget och har allt med sig den behöver. 
Inblåsningsmaskinen och materialet.
Endast inblåsningsslangen - inte stora mängder 
material - skall transporteras till takvåningen. 
Inblåsningsexperten styr inblåsningsmaskinen 
i lastbilen via fjärrstyrningen. En medhjälpare 
fyller maskinen med cellulosa. På några få 
timmar har hålrummen isolerats utan fogar och 
sättningar.

Betongpannor och taktegel

Takläkt gran (e = 30 cm)

Motläkt (minst 5 cm)

Takbana (t.ex. OMEGA takbanor)

Råbrädning (gran)

Konstruktionsvirke (e = 75 cm)

ISOCELL cellulosaisolering

Ångspärr (t.ex. AIRSTOP DIVA)

Spårläkt gran

Gipsskiva

Isoleringens 
tjocklek
(mm)

Isoleringens täthet
(kg/m3)

* GWP
(kg CO2 ekv./m²)
Total uppbyggnad

PHI
(Fasförskjutning/

timmar)

** U-värde
(W / m2 K)

200 48 -35,25 10,4 0,208

220 48 -37,79 11,2 0,188

240 50 -40,66 12,1 0,171

280 50 -45,80 13,6 0,146

300 52 -48,78 14,6 0,136

340 52 -53,97 16,1 0,12

360 54 -57,07 17,2 0,113

400 54 -62,32 18,7 0,101

Byggnadsmaterial Lagertjocklek
(mm)

8
(W/m K)

Brandklass
(EN)

Betongpannor och taktegel 50 0,7 A1

Takläkt gran (e = 30 cm) 30 0,13 D

Motläkt (minst 5 cm) 50 0,13 D

Takbana t.ex. OMEGA 1 0,5 E

Råbrädning (gran) 24 0,13 D

Konstruktionsvirke 200 0,13 D

ISOCELL cellulosaisolering 200
0,038

      0,039 (D)
B-s2 d0

Ångbroms 1 0,2 E

Spårläkt gran 24 0,13 D

Gipsskiva 12,5 0,27 A2

Variant: Doppling på sidan

Variant: Doppla direkt

Dopplingsvarianter

* GWP total (Global Warming Potential) = täthet (kg/m³) / 1000 x skikt tjocklek (mm) x skiktets procentandel (%) x GWP (kg)

** U-värdet (W/m²K) beräknades till 8 = 0,039 W/m²K.


