Isolering
ved blåsing
- en fornuftig investering
i energisparing og komfort.

En investering med
mange fordeler
Blåsing - den lønnsomme isoleringsmetoden
Isolering ved blåsing brukes både på loft i nye hus
og til etterisolering av vegger, etasjeskillere og loft
i eldre hus. Metoden er uansett svært kostnadseffektiv både når det gjelder utførelse og resultat.

Energisparing og komfort
De fleste etterisolerer huset sitt for å spare energikostnader. Erfaringer viser alikevel at komfortøkningen i huset ofte oppleves som en enda større
forbedring for husets beboere. Bruk våre beregningsprogrammer som viser hvor mye du kan spare.
En trygt valg
Rockwool har produsert og solgt steinull siden
1937. Mange års erfaring er en del av det isolasjonsproduktet du kjøper. Når du får en autorisert
Rockwool blåseentreprenør til å utføre arbeidet, er
du sikker på at arbeidet blir utført på best mulig
måte.

Innebygde egenskaper
Når du bruker et Rockwoolprodukt i huset ditt, nyter
du samtidig godt av alle steinullens gode egenskaper. Rockwool har markedets beste brannegenskaper. Det gir en ekstra sikkerhet for deg og din
familie om uhellet skulle være ute.
Isoleringen som sparer miljøet
I tillegg til forbedret økonomi og inneklima, er
isolering også godt for miljøet. Rockwool steinull
er et naturmateriale som ikke tilsettes kjemikalier
for å kunne motstå f. eks. brann og fukt. Rockwool
granulat kan brukes i svanemerkede hus.
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Rockwool granulat
Rockwool granulat er fellesbetegnelsen på steinull
som blåses inn i vegger, mellom etasjer og på loft.
Innblåsing av granulat i vegger og etasjeskillere
forutsetter at huset er bygget med hulrom i konstruksjonen slik at det er plass til å blåse inn granulatet. Selve innblåsingen foregår med spesialutstyr og
utføres av firmaer som er autorisert av AS Rockwool.
Metoden ved å blåse inn løs isolasjon har en rekke
fordeler - ikke minst ved etterisolering. For eksempel er det mulig å isolere/etterisolere på steder som
det ellers er vanskelig eller helt umulig å komme til.
Typiske eksempler på dette er hulrom i vegger og
etasjeskillere.
På et loft vil utblåst Rockwool legge seg som et jevnt
lag utover og sikre en isolasjonsflate helt uten kuldebroer.

Isolering ved blåsing
på loft i nye hus
Som følge av økte krav til energieffektivitet har det
blitt mer og mer vanlig ikke bare å etterisolere, men
også å isolere loft på nye hus ved hjelp av blåsing.
De skjerpede kravene betyr ikke bare økte isolasjonstykkelser, men også strengere krav til tetthet og
styring av ventilasjonen. I mange nye hus plasseres
ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg på loftet
for å spare plass i den bebodde delen av huset.
Ofte kan derfor isolering av loftet med bruk av Rockwool Granulat PRO være den beste løsningen. Rockwool Granulat PRO blåses enkelt tett rundt de tekniske installasjonene og man får en jevntykk isolasjon
uten kuldebroer over hele loftsarealet. Arbeidet går
raskere enn ved utleggig av tradisjonelle plater/ruller og er både energiffektivt og økonomisk.

Rockwool granulat finnes som to ulike produkter
med hver sine bruksområder. Rockwool Blåseull
brukes primært til innblåsing i vegger og etasjeskillere, mens Rockwool Granulat PRO blåses ut på loft
der det ikke er lagt gulv.
Totalt sett vil en isolering eller etterisolering med
Rockwool granulat utført av en autorisert blåseentreprenør gi et stabilt og varig resultat som man vil ha
glede av i mange, mange år framover.
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Muligheter for store
besparelser i eldre hus

Loft

Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten
av 1950-tallet. Også mange hus av nyere dato - faktisk hus bygget langt ut på 90-tallet, kan være dårlig
isolert i forhold til dagens krav til standard og komfort. Ved å etterisolere på loftet, i etasjeskillere eller i
ytterveggene vil man merke en betydelig reduksjon
av energikostnadene samtidig som man får en mye
bedre bokomfort.
Kontakter du en autorisert Rockwool blåseentreprenør vil du kunne få vite hvilke muligheter til etterisolering som finnes i din bolig.
Ønsker du å få kartlagt om boligen
din har mange luftlekkasjer, eller
et uforholdsmessig høyt varmetap
på grunn av manglende isolasjon?
Da kan du kontakte et firma
som driver med termofotografering eller trykktesting av hus..

Yttervegg
Etasjeskillere
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Etterisolering av
yttervegg

Etterisolering av
loftsrom

I trehus med bindingsverk er etterisolering med
Rockwool Blåseull en ypperlig løsning. Dersom
hulrommet i ytterveggene er minst 50 mm, foregår
innblåsingen ved at det bores hull med 30-35 mm
i diameter i kledningen. Resultatet av etterisoleringen merkes ikke bare på reduserte energiutgifter
- i mange tilfeller oppnås også en betydelig reduksjon av støyen utenifra.

Når et loftsrom skal etterisoleres er det viktig med
en god og varig løsning. På loft, der det ikke er lagt
gulv, brukes Rockwool Granulat PRO. Granulatet
blåses jevnt utover flaten til ønsket tykkelse på
isolasjonslaget nås.

Etter at innblåsingen er ferdig, tettes hullene slik at
huseieren selv kan ta hånd om overflatearbeidet.
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Hvis det allerede ligger gulv på loftet, foregår
innblåsingen ved at det blir fjernet et par bord fra
midtpartiet av gulvet. Alternativt kan det bores hull
gjennom gulvet og isoleres etter samme prinsipp
som i en vegg.
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Etterisolering av
etasjeskillere

Energisparing og komfort
i etterisolerte hus

Etterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflatetemperatur på loft og gulv - noe som fjerner
trekken og dermed gir en forbedret bokomfort. Et
eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering.

Selv om en reduksjon av energikostnadene ofte er
årsaken til at mange gjennomfører en etterisolering, vil man også merke en annen stor forskjell.
Bokomforten blir betydelig bedre i form av mindre
trekk og mindre støy.

Hvis ønskelig, kan man i mange tilfeller suge ut
gammel leire og erstatte denne med ny blåseull.
Dermed får man et bedre og tykkere isolasjonslag.

Kalde overflater ved yttervegger, gulv og tak
er ubehagelig for beboerne og oppleves som
kulderas eller trekk. Ved å etterisolere vil disse
ulempene bli betydelig mindre og i mange tilfeller
forsvinne helt.

I mange hus er det også mulig å isolere etasjeskillet mellom 1. etasje og kjelleren.
Hvis loftsrommet benyttes til oppholdsrom er det
et særlig brannkrav til etasjeskillet. Snakk med din
autoriserte Rockwool blåseentreprenør om dette.

Dette betyr at man som beboer nå kan plassere
stoler og sofaer helt inntil ytterveggen uten at det
“trekker i nakken”. Har du barn, vil det selvfølgelig også bety at det blir mer behagelig for dem
å krabbe rundt på gulvet, som vanligvis er den
kaldeste delen av rommet.
Vi vet at en reduksjon av energikostnadene uansett
er viktig for deg som huseier. Vi har derfor laget
våre egne beregningsprogrammer; Energisjekk og
RockSpar som du finner på rockwool.no. Der kan
du selv regne ut hvor mye du sparer på å etterisolere akkurat ditt hus. Vi anbefaler at du tar kontakt
med en autorisert Rockwool blåseentreprenør for
en nærmere prat og et pristilbud.
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Beregn hvor mye du
sparer ved å etterisolere
Det er enkelt å finne ut hvor mye du sparer på å etterisolere. På rockwool.no finner du våre to beregningsprogrammer, Energisjekk og RockSpar der du enkelt og
gratis kan beregne besparelsen ved å etterisolere de
forskjellige delene av huset ditt. Husk at det kan være lurt
å ta høyde for fremtidige krav når du først etterisolerer.

Yttervegg

Loft
Med
loftsleire og
hulrom

Etasjeskillere
mot uoppvarmet
kjeller/det fri
Med loftsleire og
hulrom
Etasjeskillere
mot uoppvarmet
kjeller/det fri
Med tomt hulrom
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Det koster relativt lite å øke isolasjonstykkelsen
med noen ekstra cm. I eksemplene under er det tatt
utgangspunkt i en strømpris på 1,- kr/kWh, men du
kan selvfølgelig også beregne besparelsen med andre
oppvarmingskilder som f.eks olje eller naturgass.
Beregningene er gjort for ett hus på to etasjer med en
grunnflate på 8x10 m dvs. 80m2.

Nåværende
isolering

Ny Rockwool
Blåseull

Besparelse
kWh/m2

Isolert veggareal m2

0 mm

50 mm

50

195

= kr 9750,-

0 mm

100 mm

100

195

= kr. 19500,-

Nåværende
isolering

Ny Rockwool
Granulat
PRO

Besparelse
kWh/m2

150 mm leire

150 mm

100

80

= kr. 8000,-

100 mm

200 mm

30

80

= kr. 2400,-

Nåværende
isolering

Ny Rockwool
Blåseull

Besparelse
kWh/m2

Leire + 50 mm
hulrom

50 mm

70

Nåværende
isolering

Ny Rockwool
Blåseull

Besparelse
kWh/m2

0 mm

200 mm

110

Isolert loftsareal m2

Isolert gulvareal m2
80

Isolert gulvareal m2
80

Årlig besparelse

Årlig besparelse

Årlig besparelse
= kr. 5600,-

Årlig besparelse
= kr. 8800,-

Autorisert utførelse gir
deg høy sikkerhet

Dokumentasjon for utført arbeid
Når du har fått isolert huset ditt, kan du merke
forskjellen med det samme. Inneklimaet og bokomforten blir forbedret umiddelbart.

Bruk en autorisert Rockwool
blåseentreprenør

Som en dokumentasjon på det utførte arbeidet,
vil du få en attest fra den autoriserte blåseentreprenøren. Dette er din sikkerhet for et godt utført
isoleringsarbeid.

En korrekt og effektiv isolering/etterisolering
avhenger delvis av materialet og delvis av hvordan
arbeidet utføres. AS Rockwool stiller store krav til
utførelsen av isoleringsarbeidet.
Kun utvalgte firmaer har etter en grundig opplæring fått autorisasjon som Rockwool blåseentreprenør. Disse firmaene er også spesialister på
andre typer isoleringsoppdrag. Alle autoriserte
blåseentreprenører er selv ansvarlige for kvaliteten
på arbeidet som utføres.
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Etter at blåsingen er utført vil du motta en attest
for det utførte arbeidet.

Kontroll
AS Rockwool gjennomfører stikkprøvekontroller blant
alle prosjektene som i løpet av året utføres av en
autorisert Rockwool blåseentreprenør.
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Steinullens egenskaper
- som du også får med på kjøpet

Gode lydegenskaper
Rockwool er bygget opp av
steinulltråder med luftfylte mellomrom, som er i forbindelse
med hverandre. Det innebærer at
materialet også har gode lydabsorberende egenskaper.

Brannbeskyttelse
Rockwool er ubrennbar og brannhemmende. Steinullen tåler opp til
1000 °C uten å smelte. Rockwool
steinull har markedets beste brannegenskaper - noe som er en sikkerhet for deg og din familie, hvis
uhellet skulle være ute.

Fukt- og vannavvisende
Snøføyke og fukt vil derfor ikke
trenge gjennom isolasjonen,
men bli liggende på overflaten,
inntil det er fordampet igjen.

En miljøriktig løsning
Rockwool er naturlig bestandig
overfor fukt og brann. Rockwool
er miljøsertifisert og EPD miljødeklarert og kan også benyttes
i svanemerkede hus.

Stabil og holdbar
Rockwool Granulat PRO blir
liggende på loftet uten å blåse
utover - også når vinden utenfor er
kraftig.
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Spar penger
Et hus, som er isolert med Rockwool, gir et lavt energiforbruk - til
gavn for miljøet og din økonomi i form av reduserte fyringsutgifter
og økt verdi på boligen.

Sikkerhet for isoleringsevne
og bedre inneklima
Rockwool Blåseull og Granulat
PRO beholder sine effektive og
varmeisolerende egenskaper i
hele husets levetid. Dette gjør at
huset blir lunere om vinteren og
kjøligere om sommeren - m.a.o
bokomforten øker.

Isolering med
Rockwool granulat er det
beste valget

Miljø og
bæredyktighet
Isolering er den mest lønnsomme klimaløsningen
Isolering er en kjent og rimelig løsning for å
redusere utslippene av CO2. Ved å isolere nye og
eksisterende bygninger kan man redusere energiforbruket og dermed utslippene av CO2 i stort
omfang. Godt isolerte bygninger vil derfor spille
en avgjørende rolle i arbeidet med å nå målene om
mindre utslipp.
Rockwool produkter kan brukes i svanemerkede hus
Miljøspørsmål er komplekse, og det kan være vanskelig å velge riktige og miljøvennlige produkter.
Dette gjelder også for byggevarer.
Det nordiske svanemerket er en god veileder og
veiviser til et miljøriktig valg. Det finnes bl.a svanemerkede eneboliger og leiligheter.
Det er ikke mulig å få isolasjonsprodukter svanemerket. Men kravene er allikevel strenge til isolasjonsmaterialer som skal brukes i svanemerkede
hus. Det er laget en liste over stoffer som denne
typen materialer ikke kan inneholde. Rockwool
granulat inneholder ingen av disse stoffene og kan
derfor benyttes i svanemerkede hus.

Les mer om Rockwool og miljøet på rockwool.no
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Finn mer informasjon
på rockwool.no

På Rockwools hjemmesider finner du mer informasjon om isolering ved blåsing. Der finner du også
en oversikt over autoriserte Rockwool blåseentreprenører og de aktuelle beregningspgrammene
Energisjekk og RockSpar.

Autorisert
blåseentreprenør
AS Rockwool , P.b. 4215 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf.: 22 02 40 00 rockwool.no rockwool@rockwool.no

