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Abstract 
This paper contains an experimental view of the investigation of the robustness of internal 
insulation. Many buildings in Copenhagen are built between 1850 and 1930 and a large portion of 
these are built with solid brick walls. These walls are 2½-3 stone thick and the thickness reduces 
with every 1st or 2nd floor towards the rooftop. These building are lacking insulation and, as most of 
these are under a protected status, it is not possible to insulate the outer walls and make a new 
facade. Hence, the only option for the engineers is to insulate internally. Usually solutions as rock 
wool or mineral wool, a vapor barrier and a gypsum plate are used. As this traditional way of 
insulation has problems with trapping the moisture inside the insulation, the consequence is that it 
makes it a possible growing spot for fungus. Therefore, many companies have developed walls that 
are both insulation and can act as internal walls. These walls are supposed to be without a vapor 
barrier as they can transport the moisture to the warmest side of the wall and from there let it 
evaporate. These walls, however, is very porous and it makes it difficult to use them in real life. 
This paper determines if these different walls are robust enough for people to bump into them or 
hang objects on them. The walls will also be experimented upon from a vapor point of view and 
which will determine whether it has an effect on the walls if for example a painting or a sofa is set 
in front of it, thereby blocking the moisture path. Abilities of diffusion closed paint will also be 
looked into to determine whether or not paint will act as a moisture barrier and trap the moisture 
inside the walls. An experiment using a ‘hard body impact test’ will also be performed, showing if 
the walls can withstand things hitting them without the internal insulation breaking. Methods during 
these experiments are reproducible and comparable with the results in this paper. The results show 
that many of the anchors used in the walls are inadequate at carrying the loads; however, many of 
them are a lot better in displacement than extraction. The ‘hard body impact test’ showed results 
that many of the walls are usable in homes. The experiment regarding the diffusion closed painting 
gave the result that it would require more than 1800 layers to make a seal as close as a vapor 
barrier. Regarding the materials making a microclimate behind a sofa or painting the results show 
that these numbers are dangerously high, especially concerning a leather sofa. The experiments 
combined shows that these walls are practical and livable but a big quantity of the specimens have 
problems regarding moisture transfer when blocking their internal face and they do not have the 
best abilities regarding hanging objects on them. 
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Resumé  
Denne rapport indeholder et eksperimentelt syn på undersøgelse af robusthed af indvendig 
isolering. Mange nuværende bygninger i København er opført i perioden 1850-1930, hvor 
daværende byggestil var kendetegnet af massive teglmure. Ydervæggene er 2½-3 sten tykke, og 
disse reduceres ved hver eller hver anden etage, der øges. Bygninger fra denne periode indeholder 
ingen eller meget lidt isolering, og da de fleste er fredet, er det ikke muligt at udføre udvendig 
efterisolering uden at ændre på facadernes oprindelige udtryk. Dette efterlader ingeniørerne med 
den eneste mulighed at isolere indvendigt for at reducere varmetabet. Løsninger som stenuld eller 
mineraluld med en påsat dampspærre og gipsplade som indervæg er oftest brugt. Denne løsning er 
dog ikke uden risici, da fugten kan indespærres ved isoleringen og give anledning til, at svamp og 
skimmel kan gro der. Flere firmaer har derfor udviklet indvendige isoleringsmaterialer, der både 
isolerer, men også fungerer som indvendige vægge. Isoleringspladerne er fremstillet således, at de 
ikke behøver en dampspærre, da de kan transportere fugten til den varmeste side, hvor det så kan 
fordampe. Problemet med denne type vægge er dog, at de er meget porøse, og dette gør det svært at 
anvende dem som indvendige vægge, hvor de vil blive udsat for slidtage. Denne rapport vil 
bestemme om disse efterisoleringsløsninger er robuste nok til at blive anvendt i boliger, hvor folk 
vil støde ind i dem og hænge ting op på væggene.  

Der er også undersøgt for, om væggenes fugttransport vil blive blokeret, når der bliver opsat 
malerier eller eksempelvis en sofa tæt op ad væggen. En diffusionstæt maling, som de fleste vil 
anvende og male væggene med, kan have en negativ effekt på damptransporten og derfor bliver det 
undersøgt, om denne har en evne som en dampspærre ved nok antal malingslag. Et forsøg med 
”hard body impact test” vil også blive udført, hvor der bestemmes, om væggene kan modstå slag fra 
mennesker eller ting, uden at isoleringen ødelægges. Metoderne under disse forsøg kan 
reproduceres og sammenlignes med resultaterne fundet i denne rapport. Resultaterne viser at mange 
af behæftelsesmetoderne i de porøse vægge, ikke er særlig gode til at bære laster, dog er de fleste af 
plugsene bedre i forskydning end i udtræk. ”Hard body impact test”, kugleforsøget, viser at 
størstedelen af væggene er mulige at anvende, dog er disse mere sårbare end andre vægge. Forsøget 
til at bestemme, hvorvidt en diffusionstæt maling kan anvendes viste, at der skulle mere end 1800 
lag maling til, før en status af dampspærre blev opnået. Forsøget angående sofa og malerier op af 
væggen, der kunne skabe et mikroklima, viste at der var stærke indikationer på, at der bag 
læderstykket var gunstige betingelser for skimmel – og svampevækst. Ved ophængning af en 
akrylplade viste resultaterne et acceptabelt fugtniveau. Forsøgene sammenholdt viser, at væggene er 
mulige at anvende, men at der skabes problemer med fugttransporten, når der sættes et objekt op 
foran den indvendige væg. Det er ydermere ikke praktisk at ophænge tungere objekter på væggene 
med en større udtrækskraft, som f.eks. hylder eller tunge beslag.  
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1. Indledning 
Det anslås, at 30-40 % af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning, ventilation og lys i 
bygninger [1], og der er derfor potentiale for store energibesparelser ved bl.a. efterisolering af ældre 
boliger. Energiaftalen fra 2012; der blev indgået af daværende S-R-SF-regering og Venstre, Dansk 
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, har som målsætning at reducere CO2-
udslippet i 2020 med 34 % ift. niveauet i 2012 [2]. Denne reducering ønskes bl.a. opnået ved at 
omlægge en større del af energiforsyningen til vedvarende energi og mindske bygningers 
energiforbrug.   

I dette projekt bliver der undersøgt for robustheden samt de fugttekniske forhold af hydrofile 
isoleringsmaterialer, der er henvendt til indvendig isolering af eksisterende ejendomme med 
massive teglmure. På DTU’s forsøgsareal er der i 2 containere opstillet fuldskalaforsøg af væggene 
med indvendig isolering. Dette er som led i et forskningsprojekt, i samarbejde med bl.a. GI, 
Realdania, EUDP, Ribuild og Xella, der skal vare i 2 år.  

Målgruppen vil derfor være etageejendomme opført i perioden ca. 1850 til ca. 1930, da de 
hovedsageligt er opbygget med ydervægge i massivt murværk og etageadskillelser med 
træbjælkelag [3]. En anden interessant grund til at fokusere på denne byggeperiode er, at 
ejendommene blev opført uden de store variationer på baggrund af bygningsreglementet fra 1856 
[4]. Det anslås, at der eksisterer 219.202 lejligheder fordelt på 14.832 ejendomme i perioden 1850-
1930, hvilket udgør et højt markedspotentiale for energioptimering [4]. 

Etageejendomme fra denne tidsperiode er kendetegnet ved, at træbjælkerne hviler af på facaderne i 
udsparinger i murværket, og at skalmurens tykkelse ændres med bygningens højde [3]. Figur 1 viser 
et lodret snit af facaden, hvor det ses, at murtykkelsen aftrappes med ½ sten pr. 2. etage og slutter af 
med 1 ½ sten på den øverste etage. Gavlene er ikke bærende og består derfor af en mindre 
murtykkelse på 1 ½-2 sten [3]. Gavlene bliver sjældent isoleret indvendigt, da de ofte er bygget 
sammen med andre ejendomme, og derfor er varmetabet uden den store betydning [4].    
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Figur 1: Detaljer vedrørende aflægning af bjælker i facader ved murpiller og over vinduer [3] 

Indvendig isolering vil hovedsagligt blive anvendt, når udvendig isolering ikke er en mulighed, pga. 
ændringer i det arkitektoniske udtryk ved bevaringsværdige facader. Desuden kan karnapper og 
altaner vanskeliggøre udførslen af udvendig isolering [3]. Hvis facaden ikke er bevaringsværdig og 
samtidig trænger til en større renovering, vil udvendig isolering være at foretrække, da det samtidig 
vil give bygningen et nyt ydre og mere moderne udtryk. Ved udførslen af indvendig isolering er det 
vigtigt, at facaden kontrolleres for defekte revner eller afskallet puds for at være sikret mod 
indtrængning af nedbør [3]. 

Tabel 1 beskriver fordele og ulemper ved henholdsvis indvendig og udvendig efterisolering af 
ydervægge. En væsentlig forskel på de to isoleringsformer er, at kuldebroer ved etageadskillelser og 
indvendige vægge elimineres ved den udvendige isolering, mens dette fortsat vil være et problem 
ved indvendig isolering. Ved indvendig isolering sænkes ydervæggens temperatur, og der kan i 
værste tilfælde ske frostsprængninger af teglstenene, mens dette ikke er et problem ved udvendig 
isolering, da ydervæggen fortsat vil blive opvarmet. Indvendig isolering kan udføres gradvist, men 
vil medføre store gener for beboerne, som muligvis vil skulle finde et andet sted at bo under 
udførslen. Udvendig isolering vil kræve opsætning af stillads, og det er derfor oplagt at gøre 
samtidigt med andet udvendigt arbejde, som eksempelvis udskiftning af vinduer. Ved udvendig 
isolering vil genhusning af beboerne sjældent være en nødvendighed. 
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Tabel 1: Fordele og ulemper ved henholdsvis indvendig og udvendig efterisolering af ydervægge [5] 

 

Det er ofte en stor investering at efterisolere, da der skal betales løn til håndværkere, materialer, 
byggepladsomkostninger, miljøomkostninger (bortskaffelse af affald), og måske også 
projekteringsomkostninger til et rådgivende ingeniørfirma. Det er derfor værd at overveje, om 
investeringen er rentabel inden arbejdets udførelse, der bestemmes ud fra følgende formel [3]: 

 

å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒∙𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

> 1,33  

 

Hvis forholdet mellem den årlige besparelse, multipliceret med efterisolerings levetid, over den 
samlede investering for energioptimeringen, er over 1,33 kan forbedringerne gennemføres.   
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En traditionel efterisolering udføres med almindelig mineraluld med en gipsplade, hvorpå der er sat 
en dampspærre på indersiden af isoleringen. Der vil dog optræde problemer ved denne løsning, da 
man ved at tilføje en dampspærre, lukker fugten inde imellem isoleringen og teglmuren. Dette kan 
være med til at skabe mug og svamp, som er yderst sundhedsskadeligt for mennesker. Flere firmaer 
har prøvet at komme dette problem til livs, ved at skabe deres egne selvisolerende indvendige 
vægge. Meningen med væggene er, at de både skal fungere som de indvendige rammer for 
lejligheden samtidig med, at de giver en isolerende effekt. Rockwool Murbatts er den mest 
almindelige type mineraluldsisolering, og derfor skal de nye isolerende plader gerne kunne 
konkurrere med denne. Murbatts 37 har en λ -værdi på 0,037 W/mK [6], hvilket er en ret lav værdi. 
Firmaerne der skal konkurrere med denne type løse isolering, skal både tænke inovativt ift. at 
materialerne de skaber skal være godt isolerende i fast form, men samtidig skal de være trykfaste 
for at muliggøre ophængning i hjemmet. De skal være modstandsdygtige over for slag og generel 
slid, der kan ske mod indvendige vægge. Samtidig med dette skal de også være fugtteknisk 
velfungerende. Fugten må ikke blive indespæret i væggen, i teglmuren eller i mørtlen, der evt. er 
anvendt til at påklæbe materialerne. Hvis fugten indespærres i væggen er der risiko for, at mug og 
svamp kan dannes, og dermed opnås samme sundhedsskadelige omstændigheder, som ved 
anvendelsen af gipsplader, dampspærre og mineraluld. 

Rapporten vil indeholde flere firmaer, der har givet deres bud på produkter, der kan anvendes til 
indvendig efterisolering. Rapporten vil belyse, hvorvidt disse produkter er egnet til anvendelse i 
almindelige hjem, og hvorvidt de rent fugtteknisk kan anvendes. Dette vil blive gjort ud fra forsøg 
af situationer, der vil optræde i de fleste hjem, hvor disse bliver sat op. Styrken ved ophængning af 
ting på væggene, såvel som slag på muren vil blive undersøgt. Yderligere vil konsekvenserne af 
ophængte objekter på væggene blive undersøgt. Undersøgelserne vil også omfatte om almindelig 
silikatmaling ved flere lag vil have indflydelse på isoleringspladens samlede diffusionsevne.  

Ovenstående vil blive undersøgt ud fra teori, samt standarder på området der beskriver, hvorledes 
forsøgene skal udføres. Rapporten er opdelt med et teori-, metode-, resultat-, og diskussionsafsnit 
for hvert forsøg, indeholdende alt information fundet gennem arbejde med disse hydrofile plader. 
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2. Teori 
Alle tanker gjort forinden igangsættelse af dette projekt vil være indeholdt i teoriafsnittet. Generel 
forståelse af gamle murværker samt hvorledes indvendig efterisolering forbedrer lejligheder vil 
være omfattet. Introduktion til de valgte vægge samt vigtige værdier og viden vil være indeholdt. 
Ydermere vil afsnittet præcisere, hvilke forsøg der vil blive udført for at bestemme robustheden af 
de forskellige vægge. Der er både omfattet fugttekniske og statiske forsøg med det formål at 
bestemme, om væggene er egnede i almindelige husholdninger. Beregninger samt forståelse af 
baggrundsviden vil også være indeholdt. 
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2.1 Opbygning af gammelt murværk 
Opbygningen af murværker til forsøgene vil i denne rapport kun omhandle solide mure, som ikke 
har hulmur i sig. Dette var typisk byggeskikken fra 1850’erne og 100 år frem, da disse teglmure 
skulle være bærende, såvel som indvendige vægge. Man fandt senere ud af, at der skulle isolering 
til, for at mindske energiforbruget til opvarmning af beboelsen. Man begyndte derfor at 
eksperimentere med forskellige materialer og bl.a. papiruld og stenuld kom frem på markedet. 
Mængden af isolering er med tiden blevet øget for at imødekomme de danske standarder, der er for 
klimaskærmens U-værdier. Ud over dette opdagede man, at der opstod problemer i form af 
kuldebroer bestående af materialer, der evt. overførte varme gennem det isolerende materiale. Her 
tænkes der f.eks. på søm eller skruer lavet af metal, og som leder varme ud af byggeriet [3].  

Da man opdagede behovet for efterisolering i de ældre boliger, stod man tilbage med spørgsmålet, 
hvorvidt der skulle efterisoleres indvendigt eller udvendigt. Muligheden for at efterisolere 
indvendigt præsenterede sig ofte som den bedste, dog stadig med ulempen med at dette ville 
mindske den indvendige plads i lejligheden. Da man så begyndte at efterisolere gik det op for folk 
at der måtte ligges en dampspærre ind. Dette var dels fordi der trængte fugt inde fra og ud i 
isoleringen, men også ved slagregn trak murstenene vand ind. Dette gjorde isoleringen våd og 
forvandlede den til et potentielt svampe- og mugramt område [7]. 

Der blev derfor tilføjet en dampspærre der efter standarden optimalt skal placeres 1/3 inde i 
isoleringen fra indersiden. Dette gjorde dog ikke meget godt, da isoleringen stadig blev våd fra 
slagregn samt fugten der kommer indefra [3]. 
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2.2 Indvendig efterisolering 
Figur 2 viser temperaturforløbet ved et vandret snit af en samling mellem en massiv murstensvæg 
(1 ½ sten) og en skillevæg af mursten med og uden indvendig isolering (100 mm) ved parametrene 
𝑇𝑢𝑑𝑒 = −1,1°𝐶 𝑜𝑔 𝑇𝑖𝑛𝑑𝑒 = 20°𝐶. Den indvendige isolering begrænser varmestrømmen, hvilket 
medfører at ydervæggen bliver koldere end før, og samtidig stiger den relative fugtighed i 
ydervæggen [8].  

 

Figur 2: Temperaturforløb i konstruktionen ifølge 2D-beregning af kuldebroen i forbindelse med en samling af massiv murstensvæg 
og en skillevæg af mursten. Figuren til venstre er den oprindelige konstruktion, mens figuren til højre er med 100 mm indvendig 
isolering [8].  

Ejendomme opført i perioden 1850-1930 er som beskrevet indledningsvis opført med træbjælkelag. 
Der vil også opstå en kuldebro ud for etagedækkene ved indvendig isolering, jf. Figur 3, ligesom 
ved skillevæggen. Kuldebroen er medvirkende til at rumluften opvarmer bjælkeenden, og dermed 
formindskes/fjernes fugt i bjælkeenden. Fugt i bjælkeenden kan medføre råd og svamp, og dermed 
forringelse af bjælkens bæreevne. Det anbefales, at vurdere træbjælkernes tilstand før 
isoleringsarbejdet, hvor træfugtigheden skal være under 15 %, og bæreevnen skal være intakt [8].     

 

 

Figur 3: Isotermer ud for etagedæk før og efter 100 mm indvendig isolering [3] 



 

8 
 

Der fokuseres ofte på det økonomiske aspekt ved at reducere varmetabet ved efterisolering af 
ejendomme. Men der sker også en markant forbedring af den indvendige komfort selv ved små 
isoleringstykkelser. Ved 25 mm isolering reduceres varmbetabet med 52 %, og den indvendige 
overfladetemperatur stiger til 18 °C, jf. Tabel 2. Den forbedrede overfladetemperatur vil reducere 
kuldestråling, kuldenedfald og trækgener, hvilket gør, at beboerne vil kunne sidde tættere på 
ydervæggen end før uden at føle ubehag. Dermed udnyttes rummene bedre end før, og dette opvejer 
noget af ulempen ved, at indvendig isolering reducerer det indvendige areal.     

Tabel 2: Indvendig overfladetemperatur ved forskellige isoleringstykkelser ved T_ude = 0 °C og T_inde = 20 °C  [9] 

 

Effekten af efterisoleringen er eksponentielt aftagende med isoleringstykkelsen, og 
isoleringstykkelser over 100 mm anbefales ikke, da udbyttet er begrænset, og samtidig øges 
risikoen for fugtproblemer ved eksisterende vægoverflade og frostskader i facaden [9].  

Det er vigtigt, at murværket er i god stand ved indvendig isolering. Er der frostsprængninger, 
nedbrudte fuger, afskallet maling og puds på den udvendige overflade skal dette udbedres, da 
indvendig isolering vil reducere varmestrømmen gennem muren og medvirke til, at nedbrydningen 
accelereres [9]. Den indvendige overflade skal ligeledes være plan og klargjort til, at 
isoleringsplader kan opsættes, ved at organiske materialer som maling, tapet og lim fjernes helt, da 
dette kan danne grobund for skimmelvækst [9].  

Massive murstensvægge, der efterisoleres med hydrofile isoleringsplader, opsættes uden 
dampspærre. Isoleringspladens porestruktur gør, at fugt indefra ved diffusion kan trænge ud til 
muren, eller modsat kan udefrakommende fugt fra eksempelvis slagregn afgives fra 
isolereringspladens overflade til lokalet alt efter forholdene og årstiden [9].  

 

2.2.1 Referencevægge (Mørtel) 
I bilag A, drawing no. X4, X5, G3, G14 og G16, ses referencevæggene lavet. Disse består kun af en 
ydervæg af tegl, samt 10 mm mørtel indvendigt. Disse vægge repræsenterer det yderste af væggen 
og således ville de se ud, hvis der ikke var isolering i dem. Alle vægge er igennem projektet 
opbygget på denne måde, og den udvendige overflade er enten pudset, imprægneret eller blank mur. 
Imprægneringen skal være med til at sikre at slagregn ikke kan trænge ind igennem væggen. Ved at 
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imprægnere skabes der en tæt overflade, hvormed at fugtpartikler i form af vand ikke kan trænge 
ind i porerne og mørtlen, samt murstenene ikke får lov at suge det op. Der er også på flere af 
forsøgsvæggene anvendt både med og uden imprægnering, for at se hvorvidt det gør en forskel. 

 

2.2.2 Ytong Multipor 
Ytong Multipor systemet fra Xella, er væggene set i bilag A, Drawing no. X1, X2, X3, X5, X6, X7 
og X8. Væggene er opbygget af en udvendig murstensvæg med mørtel, hvorefter der er lagt en 
Ytong letmørtel i 8 mm, 100 mm Multipor og et net med 8 mm Ytong let-mørtel ud over igen (Se 
bilag M og bilag N). Til sidst afsluttes der med en diffusionsåben maling, produceret af Xella, der 
gør at væggen kan ånde, selvom den er malet (se bilag O). Dog i tilfældet med væg X8, anvendes 
der en ordinær maling, Flügger Flutex 5. Det vil senere i rapporten være denne maling, som ligger 
til grundlag for kopforsøgene, og der undersøges for, hvor mange lag maling der kan gøre 
overfladen diffusionstæt. 

Ytong Multipor systemet er lavet således at den 100 mm tykke Multipor plade fungerer isolerende, 
samtidigt med at det kan trække fugten ude fra og ind, således at der ikke dannes fugt inde i 
materialet. Der anvendes en lettere tyk mørtel, forstærket med et net yderst i overfladen, for at sikre 
at materialet kan holde til at fæstne billeder, skabe og hylder op. Senere i denne rapport vil 
robustheden af disse vægge undersøges, netop i anvendelse i almindelige hjem, hvor de udsættes for 
slid samt ophængning af diverse tunge objekter.  

Ytong Multipor er lavet med en λ-værdi på 0,042 W/mK (bilag M) for at sikre en høj 
isoleringsevne, med høj kapillaritet der sikrer, at vandet kan bevæge sig ud på den varme side af 
materialet og fordampe. 

 

2.2.3 iQ-Therm 
iQ-Therm væggenes opbygning ses i bilag A, drawing no. G2, G7, G10 og G15. De er produceret af 
Remmers og er blevet udviklet i samarbejde med Dresden Tekniske Universitet, og er her blevet 
gennemtestet. Væggene er specielt opbygget med iQ’s egne løsninger, der først består af en 10 mm 
iQ-Fix, som hæfter selve iQ-Therm-pladen fast på overfladen. Toppen består herefter af en iQ-Top 
mørtel samt iQ-Fill og til sidst belægges iQ-Therm-pladen med en iQ-paint, også fra Remmers, der 
har en Sd-værdi på 0,01 m. 
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Figur 4: Billede 1: Fugt trænger ind indefra. Billede 2: Fugt trænger ind udefra ved fx slagregn.  
Billede 3: Fugten afgives til den varme side og fordamper. [10] 

 

Materialet er lavet således, at det er muligt for fugt at trænge ind til iQ-Fixen, hvor fugten vil blive 
oplagret. Når der efterfølgende er opnået stabilitet i systemet, vil pladerne transportere fugten udad 
til den varme side og derved lade vandet fordampe. Alt dette opnås samtidig med at der haves en 
varmeledningsevne på λ=0,031 W/mK. pH-værdien her er med vilje lavet høj for at sikre at svampe 
og sporer ikke kan formere sig. Produktet er ud over dette CE mærket og har en Brandklasse B-
s1,d0 (Svarende til brandklasse A ift. gammel standard) [10]. 

 

2.2.4 Foam concrete 
Opbygningen af Foam concrete væggene ses i bilag A, drawing no. G5, G6, G11 og G12. Disse 
vægge er produceret af Daniel Dysted og Hasse Sandholdt gennem et kandidatprojekt i marts 2015 
[11]. Væggene er udviklet ved at blande en mængde beton og derefter tilsætte fugeskum. Dette 
lader skummet løfte cementen op under hærdningen og til sidst fordampe. Dette efterlader et ret 
porøst og luftigt materiale, der giver gode isolerende egenskaber. Foam concrete testes til at have en 
varmeledningsevne, λ, på ca. 0,057 W/mK [11]. 

Foam concrete er sammensat med lidt lån fra Xella’s systemer, da der anvendes Ytong letmørtel til 
at påklæbe pladerne til væggen, og der anvendes Ytong net og letmørtel til den endelige overflade, 
hvor der til sidst tilføjes et lag diffusionåben maling. 

 

2.2.5 TI-mortar 
TI-mortar er udviklet af det Teknologiske Institut og ses i bilag A, drawing no. G8 og G9. Den har 
en λ-værdi på 0,070 W/mK og er derfor den dårligst isolerende af alle pladerne. Den består af en 
udkastmørtel, som smøres på murstensvæggene. Denne fungerer som en klæbemørtel og har 
funktionen, at hvor en normal væg ville blive pudset med en kalkcementmørtel eller hydraulisk 
mørtel som med tiden revner, så slår denne type klæbemørtel ikke revner og fungerer isolerende 
som selve pladerne. Udkastmørklen består af en normal kalkmørtel, som er iblandet 
plastificeringsmiddel, samt forstærkende fibre der giver en god klæbeevne. Oven på denne 
udkastmørtel ligges så en isolerende kalkpuds, som består af samme læskemørtel med 
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polypropylenfibre som i udkastmørtlen. Disse er med til at skabe en høj robusthed. Ud over dette er 
der anvendt hule glaskugler, som indeholder luft der dermed har en isolerende effekt. Teknologisk 
Institut fortæller at disse også tilføjer styrke til væggen. For den fulde beskrivelse, se bilag K som er 
et uddrag af en artikel i ”Mureren”. 

 

2.2.6 SkamoPlus 
I bilag A, ses SkamoPlus på drawing no. G4 og G13. Disse plader er lavet af det trykfaste materiale 
kalciumsilikat, der kan mures op ovenpå hinanden i den ønskede væghøjde indendørs. Den 
udmærker sig ved at have en høj pH-værdi, da dette er naturligt for kalciumsilikat, som gør at 
svampesporer ikke kan formere sig under overfladen. Ud over dette har pladen en god kapillaritet, 
der flytter fugten fra den kolde side til den varme, og derved lader det fordampe. 

En ulempe ved at pladerne er trykfaste er dog, at disse har en λ-værdi på 0,062 W/mK, hvilket er 
den næsthøjeste varmeledningsevne af alle pladerne. Til gengæld burde denne vægtype kunne 
sidestilles med en indendørs letbeton- eller gipsvæg, ved ophængning af billeder samt general 
anvendelse i et almindeligt hjem. Dette vil senere blive eftervist i forsøgsafsnittet. 

For mere information om SkamoPlus se bilag L. 
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2.3 Forsøg 
Denne rapport vil indeholde 4 typer af forsøg: 

x Et kugleforsøg der udspringer i ISO 7892:2012 samt ETAG 004 
x Et udtræks- og forskydningsforsøg af forskellige befæstningstyper 
x Et forsøg med akrylplade og læderstykke, der simulerer et mikroklima 
x Et kopforsøg, med formål at teste og eftervise diffusionstætheden i Flügger Flutex 5 

Forsøgenes formål er at eftervise robustheden samt de fugttekniske egenskaber i de forskellige 
forsøgsmaterialer og sammenligne disse med virkelige situationer, der kan forekomme. 

Væggene er konstrueret således, at de skal kunne levere en isolerende effekt, samtidig med at 
modvirke den negative effekt som en almindelig mineraluldsisolering med dampspærre har. Ved 
anvendelse af en mineraluldsisolering placeres dampspærren typisk i midten af denne, således at 
den indvendige fugtighed ikke kan trænge ud igennem, og den udvendige fugtighed, fra fx slagregn, 
ikke kan trænge ind. Ved at have en dampspærre, bliver fugten på denne måde fanget i 
mineralulden, som gør at der opnås en høj relativ fugtighed, som øger risikoen for svamp og 
skimmel. Disse vil, uhindret, fortsætte med at vokse og sprede sporer i hjemmet for til sidst at 
kunne ødelægge selve konstruktionen, skulle denne være lavet af biologisk materiale.  

Dette forsøger ovenstående produkter at ændre, ved at fjerne dampspærren og skabe et produkt der 
kan ånde, men uden at lade fugten forblive inde i selve pladen. På den måde kan vanddampene 
bevæge sig ud og ind af væggen alt efter fugtforholdene uden at skade konstruktionen. For at dette 
kan lykkedes, skal materialet også være isolerende. Den bedste måde at skabe isolering på, er ved at 
have stillestående luft i materialet, men desværre har det den ulempe, at det bliver meget porøst i 
processen. Der stilles derfor spørgsmålstegn ved robustheden af disse vægge under anvendelse i 
almindelige hjem, og derfor er ovenstående 4 forsøg valgt for at præcisere, hvorvidt de egner sig til 
formålet. 

Der bliver solgt produkter verden over, der hjælper med at beskytte bygningen mod slagregn i form 
af imprægnering til ydervæggen. De fugttekniske forskelle ved en blank-, pudset- og imprægneret 
murstensvæg vil blive undersøgt i mikroklimaforsøget. 

Der spekuleres også i, hvorvidt en maling kan fungere som en egentlig dampspærre. Ved at have en 
væg der har monteret indvendige efterisoleringsplader, som produkterne i forrige afsnit, er det 
vigtigt for væggen, at dampen ikke indespærres. Typisk fordamper vandet på den indvendige side, 
og skulle den være dækket af maling, der ikke er diffusionsåben, så kan fugten blive indespærret og 
skabe fugtproblemer. Dette efterprøves i kopforsøget, hvor en Z-værdi beregnes ud fra en 
almindelig maling, for at bestemme indvirkningen på materialet på væggen. 

I langt de fleste hjem bliver væggene ikke blot anvendt som rammer for et rum, men også som 
mulighed for at læne sig op af eller stille ting op ad. Nogle gange kan en stol eller anden genstand 
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ramme væggen ved et uheld, og når det sker skulle væggen ikke give efter. I udtræks- og 
forskydningsforsøget vil der blive undersøgt for, hvorledes de indvendige isoleringsplader kan 
modstå dagligdagens slid. Forsøget bygger på ’hard body impact test’ som er beskrevet i ISO 
7892:2012 og anvendes sammen med ETAG 004. Standarderne sætter rammerne for, hvordan 
forsøget udføres, så væggens robusthed undersøges. Forsøget vil give resultater for, hvorvidt en 
væg findes egnet til indvendig brug, eller om der burde laves forbedringer. 

Men det er ikke kun, når væggene får slag, at den skal være robust, den skal også kunne tåle at blive 
anvendt konstruktivt, hvor materialet bliver skadet. Ved at hænge ting op på væggene, er det 
nødvendigt at anvende en form for plugs, der kan hæfte sig i væggen og sætte objektet op der. Men 
da væggene er stærkt porøse, pga. den høje isoleringsevne dette giver, er ophængning af ting 
utroligt vanskeligt, når der haves en høj vægt. Derfor laves der et udtræks- og forskydningsforsøg, 
som vil teste forskellige plugs. Disse plugs er anskaffet ved kontakt til forskellige firmaer og bliver 
holdt sammen med en almindelig rawlplugs, som man kan købes i ethvert byggemarked. De vil 
blive testet i hhv. udtræk og forskydning for at se, hvorledes de opfører sig ved forskellige 
belastninger. 
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2.4 Mikroklimaforsøg 
De undersøgte isoleringsplader kan optage og afgive fugt alt efter forholdene. Denne egenskab 
rejser spørgsmålet, om det er muligt at opsætte malerier, skabe og lignende på væggene uden at 
forringe damptransporten i en sådan grad, at der vil skabes fugtproblemer. Endelig er det udbredt, at 
store tunge møbler som tøjskabe og sofaer sættes helt op ad ydervæggen for at udnytte pladsen i 
rummene, hvilket kan vise sig at være dybt problematisk, da fugtig luft kan akkumulere bag 
møblerne og skabe store indeklimaproblemer.     

Der vælges at undersøge problematikken ved ophængte skabe/malerier ved at opsætte en akrylplade 
i en afstand af 1,5 cm fra isoleringspladen, hvor der bag akrylpladen er indsat en fugtcensor. Et 
afklippet læderstykke skal simulere problematikken ved tunge møbler, der er sat helt op ad 
isoleringspladen med tegnstifter, hvor der ligeledes er ført en fugtcensor ned bagved. 

Fugtproduktion i boliger skyldes primært daglige gøremål og fordampning fra mennesker, dyr og 
planter [7]. I Tabel 3 er en daglig fugtproduktion for en gennemsnitlig husholdning med 2 voksne 
og 2 børn, hvor det ses, at indendørs tøjtørring udgiver en stor fugtproduktion. I boliger, med i 
forvejen høj fugtighed, vil det være hensigtsmæssigt at tørre tøjet udendørs eller i en tørretumbler 
med aftræk til det fri.  

Tabel 3: Daglig fugtproduktion for en gennemsnitlig husholdning med 2 voksne og 2 børn [7]   

 

I henhold til Bygningsreglementet 2015 skal der i beboelsesrum være en udeluftstilførsel på mindst 
0,3 l/s pr. m2 opvarmet areal, for at holde den relative fugtighed nede på et acceptabelt niveau. Ved 
energirenovering af ældre ejendomme, som eksempelvis nye vinduer, kan der opstå nye 
problematikker. De nye vinduer er tættere, og dermed vil luftskiftet blive reduceret, hvilket kan 
medføre, at den indvendige relative fugtighed vil blive højere end før renoveringen. For at 
opretholde en acceptabel relativ fugtighed kræver det, at brugerne er opmærksomme herpå og 
sørger for, at der bliver luftet ud flere gange dagligt og især på badeværelser efter endt bad samt ved 
madlavning.  
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Den relative fugtighed varierer i løbet af året, hvilket er illustreret på Figur 5 gældende for boliger 
[7]. Den relative fugtighed indenfor stiger i løbet af foråret og topper ved august/september. Luftens 
indvendige vandindhold er ca. dobbelt så højt i sensommeren ift. vinterperioden.      

 

Figur 5: Årlig variation af den relative fugtighed ude og inde [7] 

Vandindholdet beregnes ud fra målt temperatur og relativ fugtighed, jf. Figur 6. Det fortæller 
konkret, hvad det aktuelle fugtniveau er, og kan anvendes til analysering af resultater, da den 
relative fugtighed samt temperatur alene kan svinge meget over kort tid og give anledning til 
fejlkonklusioner.   

 

Figur 6: Vanddampdiagram [7] 
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Fugtskader udgør en væsentlig del af det samlede antal byggeskader i såvel gamle som nye 
byggerier, hvilket kan skyldes manglende vedligeholdelse, projekteringsfejl eller fejl i udførslen. 
Dette medfører årligt store økonomiske omkostninger for samfundet, og fugtskader kan udvikle sig 
til alvorlige sundhedsmæssige gener for dem, som opholder sig i bygningerne, da der kan opstå 
skimmelsvamp. Skimmelsvampevækst afhænger af 4 parametre, jf. Figur 7 [7].     

 

Figur 7: De fire parametre for skimmelsvampevækst [7]  

Svampen formerer sig ved høj luftfugtighed og behøver ikke sollys for at vokse og reproducere sig 
selv. Skimmelsvamp vil opstå, når der i bygningen er 5-40 °C og en relativ fugtighed fra 75-80 %, 
afhængig af materialets overflade [12]. I Tabel 4 er den kritiske relative fugtighed for 
skimmelsvampevækst på forskellige byggematerialers overflade vist, hvor det ses, at træbaserede 
materialer er de mest sårbare [7]. Det er værd at bemærke, at den kritiske relative fugtighed sænkes 
ved tilsmudsning, og det er derfor vigtigt, at byggematerialerne opbevares forsvaligt inden 
opsættelse.    

Tabel 4: Kritisk RF for skimmelsvampevækst iht. materialets overflade [7] 
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Fugt er en afgørende betingelse for væksten, idet en passende temperatur og organisk materiale stort 
set altid er til stede. Bygninger skal derfor udformes med henblik på denne problematik, således at 
der kan opretholdes et sundheds – og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima jf. 
Bygningsreglementet 15, 6.1 stk. 1.   

Mennesker kan ikke tåle de svampesporer, som skimmelsvampen udsender ved eksponering 
igennem længere perioder, hvilket kan medføre allergi, vejrtrækningsproblemer eller symptomer på 
luftvejssygdomme [12].   

En metode der anvendes til at afgøre, hvorvidt der kan forekomme skimmelsvamp i en bygning er 
ved at udføre fugt – og temperaturmålinger i et bestemt tidsrum og derefter plotte dataene i et 
isoplet-dataark, som ses på Figur 8. Der findes 4 klassificeringer alt efter hvilken type materiale, der 
undersøges for, hvor klasse 0 er den mest gunstige grobund, og klasse K er den sværeste. For 
bygningskonstruktioner anvendes klasse II, da denne indeholder biologiske ugunstige 
genbrugsmaterialer, der derfor ikke er lige så lette at gro på som de gunstige i klasse 1. 

Ved at have registreret den relative luftfugtighed og temperaturen kan dataene plottes i isoplet-
diagrammet, og det vurderes, om der er grobund for skimmelsvampevækst og i så fald hvor mange 
dage, der skal til før, at svampesporer opstår under de givende betingelser. Desuden kan der ved 
registrering af svampesporedannelse bestemmes, hvor meget skimmelsvampen vil vokse med pr. 
dag ved ligeledes at plotte det registrerede data for RF og temperatur.  

 

 

Figur 8: Isopletter for forskellige typer materialer samt deres vækst over tid [13] 
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2.5 Kopforsøg 
Væggene i forsøget er opsat med hydrofile isoleringsplader uden dampspærre, hvilket bevirker, at 
væggene kan ”ånde”, og fugten vil derfor kunne vandre frit igennem væggen. Dette er yderst 
hensigtsmæssigt, da det er et velkendt fænomen, at fugtophobning bag dampspærren grundet 
sommerkondens kan skabe store fugtskader og danne grobund for skimmelvækst. Dog stilles der 
spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det kan have, når overfladen malerbehandles i en længere 
årrække. Ved at tilføje maling på væggene kan man teoretisk set skabe en indvendig fugtbarriere, 
som er medvirkende til, at fugten spærres inde i væggen, således at der kan opstå fugtproblemer. 
Væggene vil oftest blive malerbehandlet mange gange hen over en længere årrække, da dette vil 
finde sted ved jævnlig vedligeholdelse, beboerskifte eller hvis ejeren vil ændre på væggenes farve. 
Dette bliver derfor hurtigt til mange lag, og der undersøges for, om diffusionsevnen vil ændres i takt 
med antallet af malingslag. Til afhjælp af denne problemstilling vil der blive anvendt kopforsøg, 
som er udarbejdet iht. DS/EN ISO 12572:2001. 

Formålet ved at udføre et kopforsøg er, at bestemme vanddamptransmissionsegenskaberne for et 
bestemt materiale/produkt. Dette gøres ved at have forskellige relative fugtigheder på begge sider af 
prøven i et kontrolleret miljø. Der er 23 ± 0,5°𝐶 på begge sider af prøven, og som saltopløsning er 
der anvendt kalium nitrat, hvilket skaber en relativ fugtighed på 94 %, mens der i klimakammeret er 
en relativ fugtighed på 50 ± 3%. I klimakammeret er der en vindhastighed på 0,02-0,3 m/s for at 
forhindre, at luften stagnerer ovenover prøven. Forskellen i de relative fugtigheder gør, at der vil 
ske en dampstrømning igennem prøverne, fra den høje fugtighed mod den lave fugtighed, for at 
opnå ligevægt. Kopperne bliver vejet dagligt igennem forsøgsperioden på 2 uger for til sidst at 
kunne bestemme vanddamptransmissionsegenskaberne for de undersøgte lag af maling. Tabel 5 
viser en oversigt over, hvilke prøvelegemer der undersøges for.   

Tabel 5: Oversigt over kopperne samt saltopløsning, der er anvendt i forsøget 

Kop 
nr. Prøvelegeme Saltopløsning 

1 Rå gips KNO3 
2 Rå gips KNO3 
3 Rå gips KNO3 
4 4 lag maling KNO3 
5 4 lag maling KNO3 
6 4 lag maling KNO3 
7 7 lag maling KNO3 
8 7 lag maling KNO3 
9 7 lag maling KNO3 

10 10 lag maling KNO3 
11 10 lag maling KNO3 
12 10 lag maling KNO3 
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Følgende tiltag er fulgt iht. standarden [14]: 

x Testkammer: 
o En vægt i kammeret der kan måle ned til 1/1000 af et gram. 
o Testkammeret skal være i stand til at overvåge temperatur og relativ fugtighed 

igennem forsøget, således at der kan tages højde for udsving. 
o Vejning skal foregå indenfor +/- 2 °C af testkammerets temperatur. I DTU’s 

klimakammer er det muligt at veje prøverne på en vægt inde i kammeret.   
x Prøve: 

o Et areal på mindst 0,005 m2. 
o Minimum 3 prøver af hver type skal testes. 
o Prøven skal oplagres i et kammer med 23 (+/- 0,5) °C i 3 dage før test. 
o Prøven skal oplagres i et kammer med 50 (+/- 5) % relativ luftfugtighed i 3 dage før 

test. 
o Prøvens individuelle tykkelse måles før de forsegles ned til en præcision på mindst 

0,1 mm.  
o Prøven fuges med silikone fast i en akrylcylinder på 2 cm i højden og 10 cm i 

diameter, således at damptransporten kun sker igennem materialet. 
o Prøven skal placeres 15 (+/- 5 mm) over saltopløsningen (KNO3) 
o Forsøget skal afbrydes, hvis vægttabet når halvdelen af den oprindelige masse af 

opløsningen i koppen. 
o Skulle en prøve have en lækage, der forårsager at prøven ikke er tæt, bør denne 

forkastes før middelværdien for de 3 prøver findes. 
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2.6 Kugleforsøg 
En del af robusthedsundersøgelserne bygger på at skulle bestemme, om væggene kan holde til 
dagligt brug og dermed lade dem udsætte for slag og stød. Med kugleforsøget forsøges at simulere 
stød fra kropslegemer eller hårde genstande, såsom møbler i hjemmet, der kan forårsage skader på 
væggene. Det vil vurderes hvor store skaderne er, ved at måle eventuelle revnedannelser og 
diameteren på indvirkningerne. Til disse forsøg er der taget udgangspunkt i ISO 7892:2012 
’Vertical building elements – Impact resistance tests – Impact bodies and general test procedures’, 
hvor der anvendes ’hard body impact test’. Da pladsen er begrænset i container C3, er der også 
taget udgangspunkt i den europæiske standard ETAG 004, som foreskriver, at væggen skal rammes 
med en kraft på 3 joule for en ½ kg stålkugle og 10 joule for en 1 kg stålkugle. Til forsøgene har det 
ikke været muligt at anskaffe stålkugler jf. standardens vægtangivelser, men der er anskaffet 
stålkugler på 0,570 kg, 1,037 kg og 2,873 kg. 1,037 kg stålkuglen udskiftes til en 2,873 kg stålkugle 
ved nedenstående beregninger, således at væggen stadig rammes med 10 joule. Derudover bliver 
det af ETAG 004 også bekendtgjort at stålkuglerne skal ramme det samme punkt på væggen 3 
gange for at opfylde standarden.  

Nedenstående ses beregningerne for de 3 typer stålkugler. 

Tabel 6: Symboloversigt til beregninger for kugleforsøg 

Symbol Definition 
J joule 
s Sekund 
N Newton 
m Masse 
mL Meter 
g Tyngdeaccelerationen 
h Højde i meter 
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Skitsering af forsøgsopstillingen:  

 

Figur 9: Forsøgsopstilling [15] 

 

Fysikberegninger: 

𝐽 =
𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2 = 𝑁 ∙ 𝑚𝐿 = 𝑊 ∙ 𝑠 

1𝑁 =
1(𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿)

𝑠2  

Tyngdeaccelerationen i Danmark1: 

𝑔 = 9,816
𝑚
𝑠2 

Ud fra kuglens potentielle energi og den ønskede energi, som stålkuglen skal ramme overfladen 
med, kan faldhøjden beregnes: 

                                                 
1 http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Relativitetsteori_og_gravitation/tyngdeacceleration 
 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Relativitetsteori_og_gravitation/tyngdeacceleration
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𝑚𝑔ℎ = 𝑘𝑔 ∙
𝑚𝐿

𝑠2 ∙ 𝑚𝐿 =
𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2 = 𝐽 

𝑚𝑔ℎ = 𝐽 

Faldhøjden h isoleres: 

ℎ =
𝐽

𝑚𝑔 

Ligningen udledes: 

ℎ =
𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2

𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿
𝑠2

= 𝑚𝐿 

Faldhøjde, h1, for 0,570 kg stålkugle: 

ℎ1 =
3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2

0,570 𝑘𝑔 ∙ 9,816 𝑚𝐿
𝑠2

= 0,536 𝑚𝐿 

 

Snorlængden, C1_1, udregnes iht. ISO 7892:2012 (Længde L > 1,75*h) 

 

𝑐1_1 = 1,75 ∙ ℎ1 = 1,75 ∙ 0,536 𝑚𝐿 = 0,938 𝑚𝐿 

 

Dette giver følgende forsøgsopstilling: 

 
Figur 10: Skitsering af opstillingen med en 0,570 kg stålkugle (alle mål i mm) 
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Faldhøjde, h2, for 1,037 kg stålkugle: 

ℎ2 =
10 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2

1,037 𝑘𝑔 ∙ 9,816 𝑚𝐿
𝑠2

= 0,982 𝑚𝐿 

 

Snorlængden, C1_2, udregnes iht. ISO 7892:2012 (Længde L > 1,75*h) 

 

𝑐1_2 = 1,75 ∙ ℎ2 = 1,75 ∙ 0,982 𝑚𝐿 = 1,719 𝑚𝐿 

 

Dette giver følgende forsøgsopstilling: 

 

 
Figur 11: Skitsering af opstillingen med en 1,037 kg stålkugle (alle mål i mm) 

 

Faldhøjde, h3, for 2,873 kg stålkugle: 

ℎ3 =
10 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝐿

2

𝑠2

2,873 𝑘𝑔 ∙ 9,816 𝑚𝐿
𝑠2

= 0,355 𝑚𝐿 

 



 

24 
 

Snorlængden, C1_3, udregnes iht. ISO 7892:2012 (Længde L > 1,75*h) 

 

𝑐1_3 = 1,75 ∙ ℎ2 = 1,75 ∙ 0,355 𝑚𝐿 = 0,621 𝑚𝐿 

 

Dette giver følgende forsøgsopstilling: 

 

Figur 12: Skitsering af opstillingen med en 2,873 kg stålkugle (alle mål i mm) 

Resultaterne ved forsøgets afslutning, vil bestå af målinger af slagområdet samt tykkelsen af revner 
der bliver produceret når kuglen rammer. Der vil, som tidligere nævnt, blive slået 3 gange samme 
sted med kuglen jf. ETAG 004, før skaden registreres. 
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2.7 Udtræks- og forskydningsforsøg 
For at bestemme robustheden i væggene, er det vigtigt at udsætte dem for praktiske forsøg, således 
at det kan bestemmes om de egner sig til brug i almindelige hjem. Ved anvendelse vil de blive udsat 
for slag, folk der læner sig op af dem, men vigtigst af alt, så er der i næsten alle hjem ophængte 
objekter på væggene. Dette kan være i form af billeder eller hylder, men også større ting såsom 
køkkenskabe eller radiatorer, som hurtigt opnår en høj vægt. Disse skal kunne fastgøres på 
forsvarlig vis, således at de ikke udgøre en sikkerhedsrisiko for folk der bor i hjemmet, ved at løsne 
sig eller falde ned. Det er også vigtigt at efterlade en sikkerhedsmargin for grænseværdierne af 
plugsene, således at nedfald kun sker ved en større pludselig belastning. Det er især familier med 
børn, der kunne være i risikogruppen, da mindre børn kan udsætte fx en lav hylde, for et stort tryk 
ved at tage fat i den eller kravle op. 

Dette afsnit vil koncentrere sig om forsøg af forskellige typer behæftelsesmetoder, således at 
objekter kan ophænges på væggen. De forskellige typer af vægge vil blive testet på en praktisk 
måde, således at situationerne relaterer til virkelighedens verden og en tabel med karakteristiske 
værdier udledes. Disse værdier vil dog ikke blive de anbefalede grænseværdier, men skabe rammen 
for en sikkerhedsfaktor disse evt. skal divideres med. 

For at undersøge de forskellige typer behæftelsesmetoder, er der taget kontakt til forskellige 
firmaer. Det er vigtigt at skabe sig et bredt overblik over hvilke typer der egner sig bedst til de 
meget porøse vægge og teste disse konkrete produkter. 

Undersøgelserne gav os 7 forskellige typer plugs der var værd og teste, hver med deres egne 
egenskaber: 

- Würth’s Gipsplugs 
- Almindelige rawlplugs fra byggemarked 
- 50 mm plugs, Fischer FID 50 
- 100 mm plugs, Fischer FID 90 
- 50 mm Ytong Spiraldübel 
- 85 mm Ytong Spiraldübel 
- Ytong Fladsøm 
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Figur 13: Fra venstre mod højre ses: Fischer FID 50, Fischer FID 90, Ytong Spiraldübel 50 mm,  
Ytong Spiraldübel 85 mm, Alm rawlplugs, Würth’s Gipsplugs, Fladsøm 

De forskellige typer er afbilledet i Figur 13 og som det kan ses, så er der stor variation i de 
forskellige plugs. Fischer plugsene, Spiraldübel, samt fladsømmene, produceret af Dewepro, er 
produceret specifikt til meget porøse materialer. Både Fischer og Dewepro har været i tæt kontakt 
med Xella, som producerer Ytong Multipor, gennem design og udvikling af deres løsning, for at 
skabe et optimalt produkt til deres kunder. Der er inddraget en almindelig rawlplugs som et 
referencepunkt, købt i jem&fix, som er en 8 mm plugs til 4,5-6 mm skruer. Gipsplugsene fra Würth 
er lavet specielt til gipsplader, men da dette materiale også er porøst, kunne det tænkes at de også 
ville være velfungerende til porøse plader af anden slags. Til sidst på afbildningen haves 
fladsømmene, som er konstrueret ret utraditionelt med et stykke bøjet metal, som bankes ind i 
væggen. Der skrues så en skrue ind igennem hullet på fronten, som udvider produktet inde i væggen 
og skaber et forankringspunkt. Alle plugsene anvender 5,0 mm skruer således at der er et fælles 
udgangspunkt. Dog anvender Fischer FID 90 en 6,0 mm skrue, da dette er forskrevet på produktet.  

For at give et retmæssigt billede af hvordan plugsene klarer sig, skal forsøget deles op i 2 dele: En 
udtræksdel, og en forskydningsdel. Der fastsættes en grænse på bevægelse på 3 mm, målt med en 
revnemåler, ud fra punktet hvor det ikke var belastet. Flytter plugsen sig mere end 3 mm, enten 
nedad eller ud af væggen, antages det at objektet der har hængt der, nu er skævt eller der er fare for 
at det falder ned. Denne afstand er valgt da objektet der skulle hænge lige, nu ca. hælder med 3-5° i 
vinkel. Dette vil være en synlig deformation og derfor ikke optimalt. 

Nedenfor udføres en beregning for en 50 mm plugs der er deformeret 3 mm nedad (forskydning): 
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𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

𝑎2 + 32 = 502 → 𝑎 = 49,9099 

𝐶𝑜𝑠(𝐵) =
𝑎2 + 𝑐2 − 𝑏2

2𝑎𝑐 =
49,92 + 502 − 32

2 ∙ 49,9099 ∙ 50 = 0.9982 

𝐶𝑜𝑠−1(𝐵) = 3,44° 

 

Forsøget vil både i forskydning og i udtræk, blive belastet med lodder op til en belastning på 30 kg. 
Lodderne er blevet vejet på forhånd og vejer 1000 g +/- 2 g pr. stk.  

Forskydningsforsøget vil kun påvirke plugsene i forskydning. Dette gøres for at undersøge hvordan 
væggen reagerer når plugsen graver sig længere ned i den, samtidig med at det tester fleksibiliteten i 
materialet plugsen er lavet af. 

 

Figur 14: Opstilling for forskydningsforsøget 

 

I Figur 14 ses forsøgsopstillingen for forskydningsforsøget. Opstillingen er holdt simpel for at 
eliminere så mange fejlkilder som muligt. 
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Figur 15: Opstillingen for udtræksforsøget (alle mål i mm) 

 

I Figur 15 ses forsøgsopstillingen for udtræksforsøget og igen er opstillingen holdt simpel for at 
eliminere så mange fejlkilder som muligt. Opstillingen fokuserer her på at skabe et moment i et 
punkt, der ligger så langt under selve plugsen, at den vil have en næsten direkte udtrækseffekt i 
toppen. Undersiden af stålbeslaget forstærkes ved at sætte en akrylplade i spænd imellem bunden og 
væggen, således at væggen ikke giver efter og dermed mister energi i dette punkt. Dette vil blive 
gjort da trykfastheden i mange af væggen er så lav at den vil give efter i bunden af beslaget, før 
plugsen ryger ud. I både Figur 14 og Figur 15 holdes en kasse som lodderne bliver placeret i, af en 
stålwire.  

Materialer anvendt i dette forsøg har følgende egenvægte som skal tages højde for: 

Tabel 7: Materiale oversigt samt vægte 

Materiale Vægt (kg) 
Kasse m. wire 0,598 
Vinkelbeslag 1,111 
Lodder 1,000 (+/- 0,002 

kg) pr. stk. 
 

Vægte for vinkelbeslag samt kasse m. wire er ikke medtaget i resultatafsnittet, dog antages det at 
væggen ved udtræk af plugs, bærer vinkelbeslaget da kraftpåvirkningen i bunden mod væggen er så 
stor. Kassen med wire vejer ca. 0,6 kg og dette skal regnes oveni når udtræksforsøget samt 
forskydningsforsøget laves. 
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Da kassen har en bredde på 20 cm, vil halvdelen af denne påvirke snoren, således at der vil komme 
en vinkel på i forskydning. Wiren måles til 110 cm og vinklen kan dermed regnes som: 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

𝑎2 + 102 = 1102 → 𝑎 = 109,545 𝑐𝑚 

Cosinus relationerne: 

𝐶𝑜𝑠(𝐵) =
𝑎2 + 𝑐2 − 𝑏2

2𝑎𝑐  

𝐶𝑜𝑠(𝐵) =
109,5452 + 1102 − 102

2 ∙ 110 ∙ 109,545 = 0,996 

𝐶𝑜𝑠−1(𝐵) = 𝐶𝑜𝑠−1(0,9959) = 5,22° 

 

Ved en 30 kg belastning vil dette reducere kraften med: 

𝐶𝑜𝑠(5,22) ∙ 30 = 29,88 𝑘𝑔 

 

Da dette kun reducerer det endelige resultat med 0,120 kg, anses dette for at være en rimelig 
fejlkilde, da det er ca. 1/8 af hvad et enkelt lod vejer. Der vil derfor være større risiko for at et lod 
for meget kan ødelægge resultatet end vinklen på wiren. 

For udtræksforsøget antages det at der haves en hylde på 300 mm i dybden, med en fordelt last. For 
at simulere dette, anvendes et beslag med en centralt placeret last 150 mm fra væggen således at 
lodderne kan agere samme sted og for at mindske fejlkilder. 

Ved beregninger, findes utrækskraften  i punktet for plugsen til at være: 

 

𝑀 ↷= −𝐴 ∙ 29 + 0,555 ∙ 15 + 0,598 ∙ 15 + 𝑛 ∙ 15 

𝐴 =
0,555 ∙ 15 + 0,598 ∙ 15 + 𝑛 ∙ 15

29  

Hvor 

A Udtræksmomentet Kgcm 

n Vægten sat på beslaget Kg 
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Se bilag G for tegning til beregningerne. Det er her antaget at den lodrette del af beslaget ikke 
bidrager til belastningen i udtræksmomentet, da dette vil være minimalt. 

Dette giver følgende udtræksmomenter (Kgcm): 

Tabel 8: Udtræksmomenter for forskellige belastninger 

Kg Udtræks-
moment 

1 1,11 
2 1,63 
3 2,15 
4 2,67 
5 3,18 
6 3,70 
7 4,22 
8 4,73 
9 5,25 

10 5,77 
11 6,29 
12 6,80 
13 7,32 
14 7,84 
15 8,36 
16 8,87 
17 9,39 
18 9,91 
19 10,42 
20 10,94 
21 11,46 
22 11,98 
23 12,49 
24 13,01 
25 13,53 
26 14,04 
27 14,56 
28 15,08 
29 15,60 
30 16,11 

 

Disse momenter vil kunne anvendes til at præcisere, hvorvidt forskellige typer materialer kan 
hænges op på væggen. Der bliver her taget udgangspunkt i produkter som den gennemsnitlige 
husholdning vil have hængende samt evt. nyttelast på disse produkter. 
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Tabel 9: Normale objekters vægt og udtræksbelastning 

Produkt Vægt Antal plugs 
Bæreevne pr plugs i 

forskydning, Kg 

Bæreevne pr 
plugs i udtræk, 

Kgcm 
Stort 
maleri/billede 

10-15 
kg 2 7,5 0 

Lille 
maleri/billede 2-5 kg 1 5 0 
Stor radiator 100 kg 8 12,5 0 
Lille radiator 40 kg 4 10 0 
Ophængt tv (tv + 
beslag) 40 kg 

4 (antal huller i 
beslagtop) 10 13,8 

Hylde 26,6 kg 8 (anbefalet) 3,325 17,29 
Lille skab 40 kg 2 20 7,58 

 

Noter til Tabel 9: 

x Lille radiator: Varierer fra 30 til 40 kg, den værst tænkelige situation antages 
x Stor radiator: Varierer fra 75 til 100 kg, den værst tænkelige situation antages 
x Ophængt tv: Udgangspunkt tages i en 55” fladskærm, monteret på et bevægeligt beslag der 

kan strækkes 46 cm ud fra væggen. Produktet kan håndtere en nyttelast på 35 kg fuldt 
udstrakt og har en egenvægt på 5 kg. Det antages derudover også at der anvendes de 4 
øverste monteringshuller som manualen foreskriver skal anvendes. (Se bilag F for statiske 
beregninger). 

x Hylde: Udgangspunkt taget i LACK hylde fra IKEA, versionen valgt er 2 meter lang og kan 
håndtere en nyttelast på 20 kg ud over sin egenvægt på 6,6 kg (Se bilag F for statiske 
beregninger). 

x Lille skab: Udgangspunkt taget i BERSEN skab fra IKEA. Grunden til at dette skab er valgt, 
er fordi det er småt nok til, ikke at burde have plugs monteret i bagmuren, for at kunne holde 
det. Skabet har en egenvægt på 20 kg og kan tåle en ydereligere nyttelast på 20 kg (Se bilag 
F for statiske beregninger). 

 

I Tabel 9 ses forskellige produkter der typisk vil blive hængt op i almindelige hjem. Da der i denne 
rapport bliver undersøgt, hvorvidt plugs monteret i selve den indvendige isolering kan håndtere 
vægten af ordinære objekter, er der her valgt en række ting som menes skulle kunne holdes oppe af 
plugsene. Der findes yderligere løsninger hvorved større metalplugs bores igennem den indvendige 
isolering og fæstnes i bagmurens mursten med en ekspanderende mørtel, men de vil ikke blive 
undersøgt i denne rapport. Disse vil typisk blive anvendt til større ting såsom køkkenskabe. Der er 
derfor valgt at et lille skab skal repræsenteres, da det menes at dette ikke burde kræve en større 
operation at hænge op. 
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Det er valgt ikke at regne på udtrækskræfter for radiatorerne, da disse menes at flugte så meget med 
væggen at der næsten ikke vil være nogen. Ligeledes gør dette sig gældende for malerierne, som 
også kun har en forskydningskraft. 
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3. Metode 
Afsnittet vil omhandle den metode, der er anvendt til at skabe forsøgene ud fra teoriafsnittet. Der vil 
kunne trækkes direkte linjer imellem den fundne viden i teoriafsnittet til metodeafsnittet, som 
indeholder den faktiske fremgangsmåde. Metodeafsnittet er forklaret sådan, at forsøgene kan 
udføres af andre under lignende omstændigheder, sammenholdt med teorien fra tidligere. 
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3.1 Mikroklimaforsøg 

 

Figur 16: Containeroversigt med fugtforsøgsopstillinger 

 

Fugtforsøgsopstillingerne er markeret på Figur 16, hvor der er fokuseret på etablerede systemer på 
markedet. Der testes for væg 1, 2, 3, 4 & 5 i container D4 og væg 2, 4 & 7 i container C3. Væg 1, 2 
& 3 i container D4 er fra Xella med henholdsvis udvendigt puds, ren mursten og imprægnering, 
hvor der på væg 2 & 3 er opsat akrylplade + læderstykke. Væg 4 & 5 i container D4 er 
referencevægge uden isolering med henholdsvis udvendig imprægnering og ren mursten. I container 
C3 er væg 2 & 7 af iQ-Therm med respektive imprægnering og ren mursten, og væg 4 er af 
SkamoPlus med ren mursten.  
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Figur 17: Opstalt af vægopbygningen for væg 1 (Xella) 

 

De nederste 700 mm af væggen anvendes til mikroklimaforsøgene for at sikre, at trælægten 
ovenover ikke får indflydelse på resultaterne jf. Figur 17, og akrylpladerne + læderstykkerne 
centreres på isoleringspladen for at sikre en god luftgennemstrømning. På Figur 18 er opsætning 
med akrylplade vist med udgangspunkt i væg 1 i container D4. Opsætning med akrylplade + 
læderstykke er vist på Figur 19 gældende for væg 2 & væg 3 i container D4.    
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Figur 18: Opsætning af akrylplade på væg 1 i container D4 (alle mål i mm) 

 

 

Figur 19: Opsætning af akrylplade (øverst) og læderstykke på væg 2 & 3 i container D4 (alle mål i mm) 
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Figur 20: Placering af indbyggede fugt - /temperaturcensorer 

 

Ved forskningsprojektets start blev der under opbygningen af murerne indsat fugt – 
/temperaturcensorer i forskellige dybder, for at kunne følge udviklingen af temperatur og fugt 
gennem væggen. Der vil i nogle sammenhænge blive anvendt data fra punkt 3 & 4 (Figur 20) i 
databehandlingen af mikroklimaforsøgene. Målepunktet ved den opsatte akrylplade benævnes som 
punkt 18, mens det ved det opsatte læderstykke vil betegnes som punkt 19.   

Der vil blive anvendt ”rå data” og ”smooth data” i dette forsøgs resultats – og diskussionsafsnit. De 
”rå data” defineres som de data, der direkte er målt og anvendes til plot i grafer. Ulempen ved disse 
data er, at de er meget varierende, som dagene skrider frem, og der fås derfor mange punkter på et 
lille område. Ved ”smooth data” laves der lineær interpolation over hele dataspekteret, hvorefter der 
ses 48 timer tilbage i tiden og 48 timer frem i tiden, og gennemsnittet beregnes af værdierne, som 
derefter plottes. Dette skaber en form for tendenslinje og sammenlignet med de rå data giver dette 
en mere flydende graf, som er nemmere at aflæse. 
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3.1.1 Akrylpladeopstilling: 
Følgende materialer er anvendt pr. opstilling: 

- 1 stk. 25x25 cm akrylplade af 3 mm tykkelse 
- 1 stk. skruemaskine 
- 2 stk. 4*16 mm skruer 
- 2 stk. 3*3 cm træklodser af 1,5 cm tykkelse 
- 1 stk. fugtcensor 
- Sanitetssilokone 

Fremgangsmåde: 

I alt 8 stk. af 25x25 cm blev udskåret fra en 125x100 cm akrylplade på bordsav i værkstedet i 
Bygning 119, DTU. 2 stk. træklodser blev fastgjort til isoleringspladen med sanitetssilokone, og 
hærdede et døgn inden akrylpladen blev fastgjort til træklodserne med 4x16 mm skruer. Skruerne er 
lange nok til at akrylpladen bliver godt fæstnet til træklodsen, men samtidig ikke for lange til at lave 
hul i isoleringspladens overflade, jf. Figur 21. Derefter nedføres en fugtcensor bag akrylpladen med 
målesiden ind mod isoleringspladen.  

 

 

Figur 21: Fæstning af akrylplade til træklods 
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3.1.2 Opstilling med kunstlæder (imiteret nappa): 
Følgende materialer er anvendt pr. opstilling: 

- 1 stk. 25x25 cm kunstlæderstykke (30 % polyester, 40 % nylon, 30 % polyureta) 
- 8 stk. tegnstifter 
- 1 stk. fugtcensor 

Det afklippede stykke kunstlæder af 25x25 cm fastsættes til isoleringspladen med tegnstifter og 
vendes med den ”glatte” side mod isoleringspladen. Fugtcensoren føres ned til midten af 
læderstykket og målesiden af censoren vendes ind i mod isoleringspladen, jf. Figur 22. 

 

 
Figur 22: Montering af fugtcensor bag kunstlæderstykke 
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3.2 Kopforsøg 
For at undersøge hvordan malingen vil påvirke fugtgennemtrængningen, bliver der testet for hvor 
stor diffusionstætheden er ved en almindelig type maling. Malingen der anvendes er en Flutex 5 fra 
Flügger, som er blandt de mest udbredte på det danske marked. Malingen har en god dækkeevne og 
giver basis for en fin hvid væg efter 2 lag maling. Der findes malinger med større 
diffusionsåbenhed, men da privatpersoner/boligforeninger ikke nødvendigvis er klar over 
isoleringspladernes fugtegenskaber, vil de sandsynligvis anvende en almen maling som Flutex 5, og 
derfor undersøges der for denne.  

Der anvendes en Flügger drypfri forankringsgrunder, som anbefales til almindelige kunder, der skal 
male gipsplader/vægge. Instruktionerne for påføring af denne er i et jævnt lag, således at der skabes 
en ru overflade, der ikke må være blank. Det fremgår at denne skal bestå af 1 lag og skal hærde i 
mindst 2 timer, før at malingen kan påføres. 

Gennem kontakt med brancheorganisationen Danske Malermestre, fandtes der kontakt til 
kontorchef Allan Brohus, der oplyste, at et malerlag med silikatmaling i vådfilm lå på ca. 120-125 
µm i tykkelse for 1 påføring (bilag I). Malingslagene blev derfor målt undervejs med en 
vådfilmskam (Figur 23) efter hver påføring. Hvis ikke lagtykkelsen passede, blev der foretaget 
korrektioner for at opnå en større eller mindre tykkelse. Flügger Flutex 5 forudsætter en 2 timers 
tørretid pr. lag, samt 24 timers hærdeperiode når sidste lag er påført. 

 

Figur 23: Vådfilmskam 

Vådfilmskammen fungerer ved at placere delen fra 25 til 150 µm på den våde maling, således at 
den laver mærker ned i det, jf. Figur 23. Ved den metalsplit, der ikke får lavet et mærke i malingen, 
er malingens tykkelse i vådfilm. Skulle det ske, at der bliver lavet et mærke, er malingen for tyk, og 
den skal rulles ud. Da malingen var tør, blev prøverne udboret med et 83 mm bor, og de var klar til 
at blive samlet i kopperne sammen med saltopløsningen. Kopperne blev udførligt samlet, og 
fremgangsmetoden er vist i bilag H. 



 

41 
 

3.3 Kugleforsøg 
Til forsøget blev der anvendt en forsøgsopstilling som ses i Figur 24 og Figur 25. 

 

Figur 24: Forsøgsopstilling 

 

Figur 25: Forsøgsopstilling 

Der blev anvendt en skruetvinge øverst på det lodrette bræt for at fastgøre wiren og for at gøre det 
muligt at rykke opstillingen videre til næste væg, når forsøget var færdigt. Længden på wiren blev 
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korrigeret alt efter om det var kuglen på 0,570 kg eller 2,873 kg der blev anvendt, således at den 
korrekte snorlængde for et 10 joule og et 3 joule slag blev opnået (Se beregningerne i teori 
afsnittet). 

På skruetvingen blev snoren hægtet fast om gevindet på selve tvingen, således at denne ikke kunne 
glide og ændre placering. En ændring af snorens placering ville medføre en ringere præcision og 
besværliggøre at ramme samme sted 3 gange. Som det ses i Figur 26 blev en opstilling fremstillet 
med korrekt udmål samt højde på pinden.  

 

Figur 26: Kuglen holdes ud fra højden af pinden således at denne anvendes som fixpunkt for hvert stød 

Dette blev gjort således at en høj præcision blev opnået og kuglen kunne slippes fra det præcist 
samme sted hver gang. Den samme træopstilling blev anvendt for begge typer kugler anvendt i de 
endelige forsøg, blot med ændring i distance fra væggen, samt højde af pinden. Til 1,037 kg kuglen 
blev der anvendt en helt anden opstilling, da denne kun var mulig at opstille i container D4 med 
Xella’s produkter. 

Da der ikke er plads til anvendelse af 1,070 kg kuglen i container C3, laves til start en række 
referenceforsøg, for at bestemme hvorvidt at der er lighed imellem slaget med denne kugle ved 10 
joule, samt en kugle på 2,873 kg med 10 joule. Dette blev testet på Ytong Multipor vægge for at 
finde en lighed. Da dette fandtes acceptabelt fortsættes forsøgene med slagkraft på 10 joule, herfra 
udelukkende med kuglen på 2,873 kg. Der anvendes, som tidligere nævnt, stadig kuglen på 0,570 
kg til 3 joule test. 

Da opstillingen til 10 joule slaget er opsat, laves dette forsøg på alle vægge. Dette gøres for at 
mindske risikoen for større udsving i længden af wire, da den dermed bibeholder den allerede 
indstillede længde på alle vægge. Hver væg filmes i både 1., 2., og 3. stød og der tages samtidig 
billeder med revnemåler som dokumentation af skader der vil kræve en reparation. Dette fortsættes 
med 3 joule forsøget og der tages billeder med revnemåler igen for at dokumentere stødene. Hvis et 
stød skulle ramme ved siden af forrige stød, ved en evt. fejl, bliver resultatet forkastet og et nyt 
forsøg laves til kuglen rammer samme sted 3 gange. 
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3.4 Udtræks- og forskydningsforsøg 
Først anskaffes alle plugs og disse blev herefter målt og kategoriseret. Disse ordnes herefter i en 
opstilling set i Figur 13 og sættes i væggen som i Figur 27. Her bliver det valgt at den venstre bane 
skal være til udtræksforsøg og den højre til forskydningsforsøg. 

 

 

Figur 27: Plugs monteret i iQ-Therm, bilag A, Drawing no. G7. Venstres søjle til udtræksforsøg, højre søjle til forskydningsforsøg 

 

Dette skyldes at den venstre side har en murstensvæg stikkende ud fra sig, som gør at kassen ikke 
vil kunne opretholde en horisontal position, hvis denne blev anvendt til forskydning. Plugsene 
bliver skruet i væggen efter forskrifterne. Fischer samt Ytong Spiraldübel bliver skruet i med 
skuretrækker, hvor der først skæres et lille snit i væggen, således at disse kan komme igennem et 
evt. net i overfladen. Den almindelige rawlplugs sættes i ved at bore med et 8 mm bor og 
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efterfølgende sætte den i væggen. Würth gipsplugs skrues i væggen med den specielle bit der 
medfulgte til skruetrækkeren. Til sidst sættes fladsømmet i, ved at banke metaldelen i væggen. Det 
er vigtigt at bemærke at til fladsømmet følger der specielle selvskærende skruer, således at de kan få 
fat i sømmet og udvide det. Disse skrues i efterfølgende, samt alle de andre skruer. Alle 5 mm 
skruer er 60 mm lange og 6 mm skruerne er 70 mm lange. Disse skrues alle i således at der stikker 
ca. 8-10 mm ud hvorpå wiren kan hænge. For udtræksforsøget bliver skruerne skruet i til beslaget er 
fuldstændigt vertikalt med den lille plade der sættes mod bunden. Denne plade er med til at fordele 
trykket på væggen. 

Efter opsætningen er klaret følger fremgangsmåden i forskydning: 

Wiren sættes om skruen og kassen hænger under den i den korrekte placering. Lodderne placeres 
herefter i kassen symmetrisk, således at vægten fordeles jævnt og kassen ikke vipper. En person 
fylder lodder i kassen, imens en anden holder øje med plugsen. Skulle der ske større deformationer 
på 3 mm eller anordningen falder ned stoppes der. Der noteres vægten lige før det afgørende lod, da 
det derfor kan antages at det var det sidste lod der gjorde at anordningen ikke kunne holde. Forsøget 
tages herefter ned og gentages på næste plugs. 

Når forskydningsforsøget er lavet kan udtræksforsøget gå i gang, som har meget samme 
fremgangsmåde: 

Beslaget sættes op i mod væggen, skruen skrues i, og akrylpladen sættes mod væggen under bunden 
af beslaget. Beslaget får nu lov at hænge frit med kassen monteret i beslaget. Herefter følger samme 
metode som ovenfor: En fylder lodder op, og en anden holder øje med plugsen. Da der her er fare 
for at beslaget kan falde ned, holdes der en hånd under af sikkerhedsmæssige årsaget. Forsøget 
fortsættes indtil plugsen giver efter eller har trukket sig mere end 3 mm ud fra væggen. Vægten lige 
før plugsen har trukket sig for langt ud, eller falder ud, noteres igen. 

Det er også vigtigt at notere sig hvilke plugs der kan virke til hvilke vægge. Som det kan ses i 
resultatafsnittet var det ikke alle plugs, der kunne bruges alle steder. 
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4. Resultater 
Afsnittet vil indeholde resultater fundet ved de forskellige forsøg i form af tabeller eller grafer. 
Resultaterne vil ikke blive kommenteret i dette afsnit, men vigtig information vil dog være 
beskrevet. Afsnittet kan læses med sammenhold af diskussionen, som tager udgangspunkt i grafer 
og tabeller i dette afsnit. 
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4.1 Mikroklimaforsøg 
4.1.1 Temperatur 

 

Figur 28: Temperaturens forløb for Xella’s Ytong Multipor W2 & W3 for akrylplade og læderstykke 

 

Figur 29: Temperaturens forløb for SkamoPlus, iQ-Therm, Xella’s Ytong Multipor & referencevæg for akrylplade 

For yderligere temperaturforløb se bilag P. 
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4.1.2 Relativ fugtighed 
 

 

Figur 30: Den relative fugtigheds forløb for Xella’s Ytong Multipor W2 & W3 for akrylplade og læderstykke 

 

Figur 31: Den relative fugtigheds forløb for Xella’s Ytong Multipor W1, W2 & W3 for akrylplade  
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Figur 32: Den relative fugtigheds forløb for SkamoPlus, iQ-Therm, Xella’s Ytong Multipor & referencevæg for akrylplade  

 

For yderligere RF-forløb se bilag Q. 
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4.2 Kopforsøg 
 

 

Figur 33: Ændring af prøvelegemers masse i forsøgsperioden (14 dage) 

 

Figur 33 viser de 12 prøvelegemers fald i masse i forsøgsperioden på 14 dage, hvor hældningerne af 

graferne er et udtryk for vanddampstrømningshastigheden, 𝐺 [𝑘𝑔
𝑠

].   

Prøvelegemernes fald i masse over tid kan tilnærmelsesvis beskrives som en lineær funktion; 
𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏.  Der er i Excel anvendt funktionen ”lineær regression” for at beregne 
hældningerne af graferne samt skæringspunkterne med y-aksen, som er opskrevet i Tabel 10, hvor 
også standardafvigelserne for de 3 prøvelegemer under hver prøvetype er udregnet.  
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Tabel 10: Vanddampstrømningshastigheden for alle prøvelegemer 

Prøvelegeme Lineær regression Standardafvigelse 
Hældning [kg/s] Skæring [kg] Hældning [kg/s] Skæring [kg] 

Rå gips 1 -1,25E-08 0,586     
Rå gips 2 -1,37E-08 0,607     
Rå gips 3 -1,22E-08 0,576     

    
 

7,73E-10 1,59E-02 
Rå gips gennemsnit -1,28E-08 0,590     

4 lag maling 1 -5,24E-09 0,598     
4 lag maling 2 -4,86E-09 0,570     
4 lag maling 3 -5,01E-09 0,596     

    
 

1,93E-10 1,55E-02 
4 lag maling gennemsnit -5,03E-09 0,588     

7 lag maling 1 -4,65E-09 0,594     
7 lag maling 2 -4,63E-09 0,556     
7 lag maling 3 -4,82E-09 0,592     

    
 

1,07E-10 2,11E-02 
7 lag maling gennemsnit -4,70E-09 0,581     

10 lag maling 1 -3,46E-09 0,594     
10 lag maling 2 -4,23E-09 0,589     
10 lag maling 3 -3,74E-09 0,573     

    
 

3,92E-10 1,12E-02 
10 lag maling gennemsnit -3,81E-09 0,585     

 

Der er i det følgende anvendt formler fra DS/EN ISO 12572:2001: 

Densitet af vanddampstrømningshastigheden, g [14]: 

𝑔 =
𝐺
𝐴  

- Hvor A er prøvens overfladeareal 

Vanddampsgennemtrængeligheden, W [14]: 

𝑊 =
𝐺

𝐴 ∙ ∆𝑝𝑣
 

Nedenstående ligning anvendes til at beregne det mættede damptryk på hver side af prøvelegemet. 
𝜑 angiver den relative fugtighed [%], mens 𝛳 angiver temperaturen [°𝐶]. 

 

𝑝𝑠𝑎𝑡 = 𝜑 ∙ 610,5 ∙ 𝑒
17,269∙𝛳
237,3+𝛳 

Det mættede damptryk udenfor koppen beregnes: 
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𝑝𝑠𝑎𝑡_𝑘𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 = 0,50 ∙ 610,5 ∙ 𝑒
17,269∙23°𝐶
237,3+23°𝐶 = 1404 𝑃𝑎 

 

Det mættede damptryk indeni koppen beregnes: 

𝑝𝑠𝑎𝑡_𝑘𝑜𝑝 = 0,94 ∙ 610,5 ∙ 𝑒
17,269∙23°𝐶
237,3+23°𝐶 = 2639 𝑃𝑎 

 

Trykforskellen, ∆𝑝𝑣, udregnes: 

∆𝑝𝑣 = 𝑝𝑠𝑎𝑡_𝑘𝑜𝑝 − 𝑝𝑠𝑎𝑡_𝑘𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 = 2639 𝑃𝑎 − 1404 𝑃𝑎 = 1235 𝑃𝑎 

 

Der udregnes en korrigeret værdi for vanddampsgennemtrængeligheden, 𝑊𝑐 [14], for at korrigere 
for modstanden i eksisterende luftlag mellem prøvelegeme og 𝐾𝑁𝑂3: 

𝑊𝑐 =
1

𝐴 ∙ ∆𝑝𝑣
𝐺 − 𝑑𝑎

𝛿𝑎

 

- Hvor 𝑑𝑎 er tykkelsen af luftlaget 
- 𝛿𝑎 = 2,0 ∙ 10−10 – aflæst på Figur 34  

 

 

Figur 34: Aflæsning af vanddamppermeabilitet [14] 

 

På Figur 34 er vanddamppermeabiliteten aflæst til 2,0 ∙ 10−10 ud fra et gennemsnitligt barometrisk 
tryk på ca. 1000 hPa i forsøgsperioden. 
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Fugtmodstandstallet, Z [14], som er den reciprokke værdi af vanddampsgennemtrængeligheden, 
𝑊𝑐: 

𝑍 =
1

𝑊𝑐
 

 

Sd-værdi (vanddampdiffusionsækvivalent luftlagstykkelse) [14]: 

𝑠𝑑 =  𝛿𝑎 ∙ 𝑍 

 

Vanddamppermeabilitetskoefficienten, 𝛿 [14]: 

𝛿 = Wc ∙ 𝑑 

 

- Hvor d er tykkelsen af prøvelegemet 

 

Figur 35: Korrigeret og ukorrigeret vanddampsgennemtrængelighed for alle kopper 

De korrigerede og ukorrigerede værdier for vanddampsgennemtrængeligheden er vist på Figur 35, 
som viser en mindre forskel i værdierne. De korrigerede værdier, som tog højde for modstanden i 
eksisterende luftlag ml. prøve og syreopløsning, anvendes til de efterfølgende beregninger. De 
numeriske værdier af vanddampstrømningshastigheden er anvendt, for at de senere resultater vil 
give mening. 

I Tabel 11 ses de udregnede resultater for de undersøgte prøvelegemer, der hver især beskriver 
vanddamptransmissionsegenskaberne.  
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Tabel 11: Gennemsnit og standardafvigelser for Wc, δ, g, Z & Sd fordelt på de undersøgte prøvelegemer 

  Rå gips 4 lag maling 7 lag maling 10 lag maling 
Wc [kg/(m2*s*Pa)] Gennemsnit 1,65E-09 7,18E-10 6,72E-10 5,20E-10 

Standardafvigelse 2,83E-11 2,62E-11 1,46E-11 2,76E-11 
δ [kg/(m*s*Pa)]   Gennemsnit 1,85E-11 8,68E-12 8,67E-12 6,19E-12 

Standardafvigelse 3,06E-13 3,32E-13 1,62E-13 3,10E-13 
g [kg/s*m2] Gennemsnit 2,29E-06 9,31E-07 8,68E-07 6,65E-07 

Standardafvigelse 4,39E-08 3,57E-08 1,97E-08 3,65E-08 
Z [(s*m2*GPa)/kg] Gennemsnit 0,60 1,39 1,49 1,92 

Standardafvigelse 1,04E+07 5,06E+07 3,19E+07 1,02E+08 
Sd [m] Gennemsnit 0,12 0,28 0,30 0,38 

Standardafvigelse 2,07E-03 1,01E-02 6,39E-03 2,04E-02 
 

I Tabel 12 er fugtmodstandstallene for de undersøgte malingslag opskrevet, hvor 
fugtmodstandstallene for den rå gipsplade er fratrukket, da det er malingslagenes indflydelse på 
fugttransporten som undersøges.    

Tabel 12: Fugtmodstandstal for malingslagene 

 
4 lag maling 7 lag maling 10 lag maling 

Z 
[(s*m2*GPa)/kg] 0,79 0,88 1,32 

Sd [m] 0,16 0,18 0,26 

 

 

Figur 36: Fugtmodstandstallene for malingslagene 
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På Figur 36 er Z – og Sd-værdiens forløb vist ift. malingslagene, hvor der også i Excel er indtegnet 
tendenslinjer.  

Iht. databladet for Flügger Flutex 5 (bilag C) er der oplyst en Sd-værdi på 0,18 pr. malerlag, hvilket 
svarer til en klasse 2 iht. Tabel 13.  

Tabel 13: Malingsklasser iht. EN ISO 7783-2 [16] 

 

 

Når Sd-værdien overstiger 1,4 ændres malingsklassen til klasse 3, og der undersøges for hvor mange 
antal malingslag, der skal til for, at malingsklassen ændres til denne klasse, med udgangspunkt i 
forsøgets prøver for 4 malingslag: 

1,4 [𝑚]
0,16 [𝑚] ∙ 4 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 = 35 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 

Ved at påføre 35 malingslag ændres malingsklassen til klasse 3. 

Der er igennem Jens Lauridsen, teknisk chef for Xella Danmark A/S, udleveret et dokument (bilag 
D) for vedligeholdelse af Multipor isoleringsplader. Her oplyses det, at der ved malerbehandling af 
isoleringspladen maksimalt må opnås en tæthed på 25 i Z-værdi og 4,9 i Sd-værdi. Dette giver 
følgende antal malingslag med udgangspunkt i resultaterne for Sd-værdien for forsøgets prøver for 4 
malingslag. 

4,9 [𝑚]
0,16 [𝑚] ∙ 4 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 ≈ 123 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 

Ved 123 malingslag opnås den kritiske Sd-værdi, som er oplyst fra Xella. 

DAFA UniFoil (bilag E) oplyser at deres dampspærre har en Sd-værdi på 75, hvilket giver følgende 
antal malingslag:  

75 [𝑚]
0,16 [𝑚] ∙ 4 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 ≈ 1875 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔 

Ved 1875 malingslag opnås samme tæthed som en dampspærre fra DAFA.  
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4.3 Kugleforsøg 
Det første forsøgs formål skulle sammenligne 2,873 kg kuglen med 1,070 kg kuglen. Dette forsøg 
blev udført først, da der kun i container D4 var plads til en anordning med den korrekte snorlængde 
en 1,070 kg kugle skulle bruge. I Figur 37 ses denne sammenligning. Begge forsøg er udført på 
samme væg (Væg 8, Ytong Multipor) og er udført inden for samme område, for at sikre konsistens 
og korrekte resultater.  

 

 

Figur 37: 2,873 kg kugle til venstre, 1,070 kg kugle til højre. 10 joule, begge ved 3. stød i Ytong Multipor væg. 

 

Figur 38 viser sammenligning af alle stød i 10 joule for hhv. 1,070 kg kugle og 2,873 kg kugle 
udført på samme væg som for Figur 37. 
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Figur 38: Billedserie med slag for 1,070 kg og 2,873 kg, begge 10 joule, Ytong Multipor. 

Forsøget fortsættes med 2,873 kg kugle ved 10 joule og i Figur 39 og Figur 40 ses 3. stød på alle 
vægge ved henholdsvis 10 og 3 joule. 

 

Figur 39: Alle 6 vægge, 3. stød, 10 joule. Øverst venstre: Ytong Multipor. Øverst midt: TI-mortar. Øverst højre: Gipsvæg. Nederst 
højre: SkamoPlus. Nederst midt: iQ-Therm. Nederst højre: Foam concrete. 
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Figur 40: Alle 6 vægge, 3. stød, 3 joule. Øverst venstre: Ytong Multipor. Øverst midt: TI-mortar. Øverst højre: Gipsvæg. Nederst 
højre: SkamoPlus. Nederst midt: iQ-Therm. Nederst højre: Foam concrete. 

 

Nedenfor er de forskellige vægge noteret med diameteren fra slaget i x- og y-aksen samt den 
maksimale revnevide skabt fra kuglen. For at se alle stød, kan disse findes i bilag B. 

 

Tabel 14: Kugleforsøg 10 joule, 1. stød 

10 joule 
1. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 45 45 30 45 24 42 
Diameter y, mm 45 41 32 47 24 42 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,2 2,5 < 0,2 0,15 0 0,4 

 

Tabel 15: Kugleforsøg 10 joule, 2. stød 

10 joule 
2. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 55 60 36 55 42 60 
Diameter y, mm 54 47 34 50 65 50 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,3 2,5< 0,3 2 1 1,5 
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Tabel 16: Kugleforsøg 10 joule, 3. stød 

10 joule 
3. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 62 62 40 62 53 64 
Diameter y, mm 62 54 39 57 69 61 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,4 2,5 < 0,3 2,5 < 2,5 2,5 

 

Tabel 17: Kugleforsøg 3 joule, 1. stød 

3 joule 
1. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 29 21 19 25 10 19 
Diameter y, mm 29 22 19 26 10 18 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,2 2  0 0,2 0 0,1 

 

Tabel 18: Kugleforsøg 3 joule, 2. stød 

3 joule 
2. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 34 29 22 35 12 30 
Diameter y, mm 33 29 21 30 12 28 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,2 2,5 < 0 0,35 0 1,5 

 

Tabel 19: Kugleforsøg 3 joule, 3. stød 

3 joule 
3. Stød 

TI-mortar iQ-Therm SkamoPlus Foam 
concrete 

Gipsvæg Ytong 
Multipor 

Diameter x, mm 37 34 24 40 15 36 
Diameter y, mm 37 33 23 32 15 33 
Max Revnetykkelse, 
mm 

0,2 2,5 < 0,1 2,5 < 0 2,5 < 

 

Figur 41, Figur 42, Figur 43 samt Figur 44 afbilleder de 3 stød for alle vægge i x- og y-retningen til 
sammenligning, samt for at finde ud af hvornår væggen giver efter. 
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Figur 41: Forskel i diameter i x-retning over 3 stød for alle vægge ved 10 joule 

 

 

Figur 42: Forskel i diameter i y-retning over 3 stød for alle vægge ved 10 joule 
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Figur 43: Forskel i diameter i x-retning over 3 stød for alle vægge ved 3 joule 

 

 

Figur 44: Forskel i diameter i y-retning over 3 stød for alle vægge ved 3 joule 
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4.4 Udtræks- og forskydningsforsøg 
Nedenfor ses Tabel 20, Tabel 21 og Tabel 22 indeholdt den højest mulige belastning før brud eller 
max deformation på 3 mm. Alle tal i tabellerne er opgivet i kg.  

 

Tabel 20: Forskydningsresultater 

 

 

Tabel 21: Udtræksresultater 

 

 

Noter til Tabel 20 og Tabel 21: 

* = Væggen er for porøs til denne plugs vil sidde fast 

**= Plugsen er for lang til denne type væg 

***= Plugsen kunne ikke skrues i denne type væg 

 

 1-10 kg 
 11-20 kg 
 21-30 kg 

 

 

 

 

 

 

Forskydning Würth gips Alm Rawplugs Fladsøm Fischer FID 50 Fischer FID 90 Ytong Spiraldübel 50 mm Ytong Spiraldübel 85 mm
TI-Mortar * 2 20 8 ** 10 **
IQ-Therm 12 10 26 24 27 30 26
Skamoplus 30 25 30 *** *** *** ***
Foam-concrete 5 3 11 18 18 13 5
Gips 17 5 15 27 22 *** ***
Xella-multipor 14 8 25 16 27 18 23

Udtræk Würth gips Alm Rawplugs Fladsøm Fischer FID 50 Fischer FID 90 Ytong Spiraldübel 50 mm Ytong Spiraldübel 85 mm
TI-Mortar * 2 23 9 ** 10 **
IQ-Therm 27 12 14 24 24 30 30
Skamoplus 30 30 30 *** *** *** ***
Foam-concrete 5 4 2 18 30 19 19
Gips 17 9 4 16 16 *** ***
Xella-multipor 14 7 12 15 30 13 8
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Tabel 22 indeholder en sammenligning af udtræk og forskydning for de anvendte plugs. 

Tabel 22: Sammenligning af udtræks- og forskydningsforsøg 

 Udtræk Forskydning   Udtræk Forskydning 

 Würth gips   Fischer FID 90 
TI-mortar * *  TI-mortar ** ** 
iQ-Therm 27 12  iQ-Therm 24 27 
SkamoPlus 30 30  SkamoPlus *** *** 
Foam concrete 5 5  Foam concrete 30 18 
Gips 17 17  Gips 16 22 
Ytong Multipor 14 14  Ytong Multipor 30 27 
 Alm Rawlplugs   Ytong Spiraldübel 50 mm 
TI-mortar 2 2  TI-mortar 10 10 
iQ-Therm 12 10  iQ-Therm 30 30 
SkamoPlus 30 25  SkamoPlus *** *** 
Foam concrete 4 3  Foam concrete 19 13 
Gips 9 5  Gips *** *** 
Ytong Multipor 7 8  Ytong Multipor 13 18 
 Fladsøm   Ytong Spiraldübel 85 mm 
TI-mortar 23 20  TI-mortar ** ** 
iQ-Therm 14 26  iQ-Therm 30 26 
SkamoPlus 30 30  SkamoPlus *** *** 
Foam concrete 2 11  Foam concrete 19 5 
Gips 4 15  Gips *** *** 
Ytong Multipor 12 25  Ytong Multipor 8 23 
 Fischer FID 50     
TI-mortar 9 8     
iQ-Therm 24 24     
SkamoPlus *** ***     
Foam concrete 18 18     
Gips 16 27     
Ytong Multipor 15 16     
 

Figur 45 og Figur 46 afbilleder en sammenligning af alle plugs for de forskellige vægge i hhv. 
forskydnings- og udtræksforsøget. 
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Figur 45: Søjlediagram for forskydningsstyrken i plugs i væggene. 

 

Figur 46: Søjlediagram for udtræksstyrken i plugs i de væggene. 
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5. Diskussion  
Afsnittet vil diskutere resultaterne fundet i de foregående afsnit. Diskussionen vil forholde sig til, 
hvorvidt der er fundet plausible data, og hvorledes disse kan bruges. Ydermere vil der blive påpeget 
fejlkilder samt sammenlignet på kryds og tværs af resultaterne med henvisningerne, således at disse 
kan læses sammenholdt.  
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5.1 Mikroklimaforsøg 
For forsøgene i container C3 (iQ-Therm & SkamoPlus) har der flere gange af kortere perioder været 
udfald af data i maj måned. Der er derfor valgt at plotte data fra denne container ud fra de ”rå data” 
som et punktdiagram uden forbundne linjer for ikke at give anledning til fejltolkning af resultaterne. 
For container D4 har der ikke været udfald i forsøgsperioden, og analysen er derfor baseret på 
”smooth data”, hvor et punktdiagram med forbundne linjer er valgt. Når væggene på tværs af 
containerne sammenlignes, baseres dette på ”rå data”, hvor der vælges punktdiagram uden 
forbundne linjer for at kunne ligestille resultaterne. Der gælder for alle opstillinger en 
”stabiliseringsperiode” på 14 dage, inden resultaterne evalueres. 

Figur 28 viser temperaturens forløb for Ytong Multipor W2 (blank mur) & W3 (imprægneret mur) 
for opsatte akrylplader og læderstykker. Temperaturen ved akrylpladerne er nær hinanden igennem 
forsøgsperioden for begge vægge, og det samme gælder for læderstykkerne. I april er temperaturen 
ved akrylpladerne ca. 1 °C højere end for læderstykkerne, hvorefter de følger tæt på samme forløb 
fra starten af maj og resten af måleperioden. I maj ses at temperaturen stiger, da vejret er blevet 
varmere udenfor, samt at der sker større udsving end i april.     

Temperaturens forløb ved akrylpladerne i april for Ytong Multipor, referencevæg, iQ-Therm og 
SkamoPlus er vist på Figur 29, hvor alle undersøgte vægge er opbygget med en blank mur. Den 
laveste temperatur ses ved referencevæggen, hvilket ikke er overraskende, da den er opbygget uden 
isolering. Ytong Multipor ligger 1-1,5 ° C over denne, mens SkamoPlus og iQ-Therm ligger lidt 
over Ytong Multipor.  

Figur 30 viser den relative fugtigheds forløb for Ytong Multipors W2 (blank mur) & W3 
(imprægneret mur) ved akrylplader samt læderstykker. For den imprægnerede mur ligger den 
relative fugtighed 3-5 % højere igennem forsøgsperioden ved målingen ved akrylpladen. 
Læderstykkerne er tæt på at have samme forløb for begge vægge, og i primo/medio maj sker en 
kraftig stigning, og den RF er nær 90 % på et tidspunkt. Denne kraftige stigning er sandsynligvis en 
konsekvens af, at udetemperaturen samt fugtindholdet i udeluften stiger i forårsmånederne og 
topper i sensommeren jf. Figur 5. Den relative fugtighed holdes konstant i containeren på 60 %, 
hvilket må indikere, at fugtpåvirkningen kommer udefra. De undersøgte vægge vender mod 
sydvest, hvilket gør dem udsatte for slagregn. Kraftig slagregn eller høj solpåvirkning på en regnvåd 
facade kan forårsage, at vandet bliver presset udefra og ind. Ved slagregn er det vinden, som presser 
vandet ind, mens der ved solpåvirkning er det højere damptryk på ydersiden, der forårsager vandets 
indtrængning. Den hydrofile isoleringsplade på den indvendige side vil optage fugten og afgive den 
til lokalet, men da akrylpladen og især læderstykket sidder tæt på væggen, vil der opstå et 
mikroklima mellem akrylpladen/læderstykket og isoleringspladen. Luften her imellem akkumuleres, 
da den har svært ved at blive ventileret væk, og den relative fugtighed vil derfor stige.  

Der er undersøgt for effekten af den udvendige behandling af teglstensmuren ved at sammenholde 3 
opstillinger med Ytong Multipor med en akrylpladeopstilling. For Ytong Multipor W1 gælder en 
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pudset væg, for W2 en blank mur og for W3 en imprægneret mur. Deres forløb iht. RF ses optegnet 
i Figur 31, hvor alle 3 udmærker sig ved at stige igennem testperioden. Den pudsede og blanke mur 
er meget tæt på den samme udvikling, men den imprægnerede mur ligger 3-4 % højere.  

Den relative fugtighed er sammenholdt for Ytong Multipor, referencevæg, iQ-Therm og 
SkamoPlus, jf. Figur 32, med en akrylpladeopstilling. Ikke overraskende ligger referencevæggen 
højest pga. en koldere indvendig overflade, hvilket sænker temperaturen af den omkringliggende 
luft, hvorefter RF stiger.  

 

Figur 47: Vandindholdets forløb for referencevæggene for opsat akrylplade 

For referencevæggene W4 (imprægneret) & W5 (blank mur), jf. Figur 47 ses, at vandindholdet er 
højere ved målepunkt P3 (Figur 20) for den blanke mur ift. den imprægnerede mur. Målingerne ved 
akrylpladerne viser tæt på samme forløb, dog er den imprægnerede mur nogle steder en lille smule 
højere. Dette kan virke besynderligt, da P3 viste, at der inde i selve væggen var et mindre 
fugtindhold for den imprægnerede væg. Dette viser, at imprægneringen har en dobbelt effekt. Der er 
trængt mindre fugt ind i væggen, som er hensigten, men den fugt som er trængt ind/kommer fra 
lokalet har sværere ved at trænge ud igen pga. imprægneringen. Samme tendens gør sig gældende 
ved at sammenholde fugtindholdets forløb for Ytong Multipor W2 med W3 jf. figur L og figur M 
(bilag R). Her registreres også et højere fugtindhold ved P4 for den blanke mur, men fugtindholdet 
ved læderstykket er nær det samme for begge vægge, og ved akrylpladen er fugtindholdet lidt 
højere for den imprægnerede væg. Imprægneringen synes ikke at have effekt på iQ-Therm, da 
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forløbet for både punkt 4 og akrylpladen for den blanke mur og den imprægnerede mur viser nært 
det samme forløb for vandindholdet, jf. Figur 48. 

 

Figur 48: Vandindholdets forløb for iQ-Therm ved akrylplade 

 

Figur 49: Vandindholdets forløb for SkamoPlus, iQ-Therm, Xella’s Ytong Multipor & referencevæg for opsat akrylplade 
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Vandindholdets variation er vist på Figur 49 ved akrylpladen for SkamoPlus, iQ-Therm, Ytong 
Multipor og referencevæg. iQ-Therm og SkamoPlus har det højeste vandindhold, mens Ytong 
Multipor ligger lidt under og følger samme niveau som referencevæggen. 

Som beskrevet i dette forsøgs teoriafsnit er isoplet-diagrammet yderst anvendeligt til at vurdere 
risikoen for svampesporedannelse under de givne fugt – og temperaturmålinger i forsøgsperioden. I 
det følgende ses relevante plots for opstillingerne på de undersøgte isoleringsplader.    

 

 

Figur 50: Isoplet-diagram for Ytong Multipor (pudset og blank mur) ved akrylplade 

 

Figur 50 viser plottet data for RF og temperatur i isoplet-diagrammet for Ytong Multipor pudset 
mur og blank mur for akrylpladeopstillingen. Forløbene er tæt på identiske, og det vurderes, at der i 
forsøgsperioden ikke har været risiko for svampesporedannelse bag akrylpladerne.  
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Figur 51: Isoplet-diagram for Ytong Multipor og referencevæg ved akrylplade 

Figur 51 viser isoplet-diagrammer med registreret data for Ytong Multipor (imprægneret mur) og 
referencevæg (imprægneret mur) ved akrylpladeopstillingen. Forløbene ligger tæt op ad hinanden, 
hvilket indikerer, at efterisolering på en imprægneret mur ikke har nogen positiv effekt på 
skimmelsvampebekæmpelse. Figur 31 viste, at den relative fugtighed var højest for den 
imprægnerede mur, når Ytong Multipor akrylpladeopstillingerne blev sammenholdt, hvor dette også 
kommer til udtryk ved isoplet-diagrammet.   

 

Figur 52: Isoplet-diagram for SkamoPlus (blank mur) ved akrylplade 

Isoplet-diagram for akrylpladeopstillingen for SkamoPlus er vist på Figur 52, der viser, at der ikke 
har været nogen risiko for svampesporedannelse i forsøgsperioden. 
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Figur 53: Isoplet-diagram for iQ-Therm (blank og imprægneret mur) ved akrylplade 

Ligesom ved Ytong Multipor ses det af Figur 53, at risikoen for svampesporedannelse forhøjes ved 
udvendig imprægnering for iQ-Therm, hvor der dog i forsøgsperioden ikke været grobund for 
vækst.  

 

Figur 54: Isoplet-diagram for Ytong Multipor (blank mur) ved læderstykke 

Det påsatte læderstykke på Ytong Multipor (blank mur), som skal simulere en sofa, der er skubbet 
helt op ad isoleringspladen, viser at der i testperioden har været forhold der har gjort, at der i et 
tidsrum ville have været opstået svampesporevækst efter 4 dage jf. Figur 54. Hvis der har været 
gode vækstbetingelser til stede, vil der kunne blive dannet skimmelsvamp, og denne vil i så fald 
vokse med ca. 1 mm pr. dag jf. Figur 54. Opstillingen for Ytong Multipor imprægneret mur viser 
samme resultater, jf. figur R (bilag S).    



 

72 
 

Isoleringspladernes overflader består af høje pH-værdier, som er stærkt hæmmende for 
skimmelsvampevækst, men dette løser dog ikke problematikken ved at opsætte billeder, malerier, 
skabe og lignende, da det kan skabe alvorlige indeklimaproblemer. Der vil muligvis ikke blive 
dannet skimmelsvamp på selve isoleringspladen, men det ophængte skab eller maleri vil danne et 
mikroklima mellem objektet og isoleringspladen, hvor evt. opfugtet luft vil have svært ved at blive 
ventileret væk. Da ophængte objekter oftest er af organiske materialer som eks. træ, vil der være 
gode vækstbetingelser til stede, og der vil være grobund for skimmesvampevækst, som kunne opstå 
bag på billedrammen eller på bagsiden af skabet. Da sofaer oftest er opbygget af en 
trækonstruktion, vil denne konstruktion lige bag stoffet/læderet kunne være stærkt skimmelramt, 
uden at beboeren ville opdage det og dermed udgøre en sundhedsrisiko.              
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5.2 Kopforsøg 
Det ses af Figur 33, at malingen har en effekt på de enkeltes prøvelegemers hældning, da 
hældningerne aftager med forøgelsen af malingslag. Prøverne med den rå gips og 10 lag maling har 
de højeste standardafvigelser, og der er i beregningerne udeladt at inddrage prøverne ”Rå gips 2” og 
”10 lag maling 2”, da de afviger fra de andre prøver og kan have en uheldig effekt på resultaterne. 
Dette kunne tyde på en lækage, grundet at fastgørelsen af prøven til akrylcylinderen ikke har været 
100 % tæt. Det var en udførelsesmæssig udfordring at få silikonen jævnt fordelt ved fugningen af 
prøven, hvilket kan have forårsaget de 2 prøvers høje afvigelser. 

Den korrigerede værdi for vanddampsgennemtrængeligheden, Wc, falder drastisk fra prøverne med 
rå gips til prøverne med 4 lag maling, hvilket indikerer at maling har en indflydelse på 
fugttransporten. Wc for 4 lag maling og 7 lag maling er næsten ens, mens den for 10 lag maling er 
reduceret yderligere. Værdierne for vanddamppermeabilitetskoefficienten, δ, er tæt på det samme 
for 4 lag maling og 7 lag maling, mens den falder for 10 lag maling. 

På Figur 36 ses det, at værdierne for fugtmodstandstallene stiger i takt med malingslagene, men 
tendenslinjerne viser, at de ikke følger en 100 % lineær funktion. Værdierne for det 4. – og 7. 
malingslag ligger meget nær hinanden, hvilket kan skyldes unøjagtigheder i udførslen. Der kan 
være kommet for meget maling på prøverne med 4 malingslag eller omvendt, at der er kommet for 
lidt maling på prøverne til 7 malingslag. Endelig kan variationer i gipspladens overflade som små 
revner eller mindre fordybninger, hvor malingen kan løbe hen, være en faktor der påvirker det 
endelige resultat. 

Med udgangspunkt i forsøgets prøver for 4 lag maling blev det undersøgt for, hvor mange 
malingslag der teoretisk var muligt at påføre isoleringspladen, inden den oplyste Sd-værdi fra Xella 
blev opnået. Det er muligt at påføre 123 malingslag iht. dette forsøgs resultater, hvilket ligger tæt på 
de 100 malingslag, som Xella selv oplyser, er den øvre grænse.   

I databladet for Flutex 5 (bilag C) nævnes, at der ved 1 påføring opnås en Sd-værdi på 0,18, hvilket 
svarer til den beregnede Sd-værdi for 7 lag maling i dette forsøg. Dette er en stor afvigelse, og det 
kunne tyde på, at der i forsøgets udførelse eller i beregningerne er sket en betydelig fejl. Den 
beregnede Z-værdi for gipspladen er udregnet til 0,60, hvilket er nært den oplyste Z-værdi på 0,64 
fra gipspladeproducenten KNAUF (bilag J). Det tyder derfor på, at det er prøverne med malingslag, 
som er udført forkert, og der er efter forsøgets afslutning indset, at der var sket en misforståelse iht. 
påføringen af malingslag. Som beskrevet i dette forsøgs metodeafsnit, blev det antaget, at et 
malingslag for silikatmaling havde en tykkelse på 120-125 µm i vådfilm. Dette er dog en 
misforståelse, da Allan Brohus fra Danske Malermestre (bilag I) skrev, at tykkelsen var i tørfilm, 
hvilket betyder, at de beregnede fugtmodstandstal for malingslagene er for små, da 
filmlagstykkelsen bliver mindre ved tørring. Den lineære sammenhæng der er fundet for 
malingslagene vil dog stadig gælde, da alle prøverne er udført efter den samme procedure.   
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5.3 Kugleforsøg 
Det ses til venstre i Figur 37 at hvor kuglen med den største masse slår væggen ind, slår den mindre 
kugle den øverste letmørtel af. Dog ved at kradse i laget øverst for kuglen på 2,873 kg, findes der et 
slag i muren som er ligeså dybt som for kuglen på 1,070 kg. Derudover er diameteren nærmest 
identisk for begge kugler. Udviklingen af revner er større for den store kugle og det vælges derfor at 
fortsættes med denne, da det vurderes at kuglerne er så identiske som det kan lade sig gøre. Ved at 
fortsætte med den store kugle, vil det også være muligt at fortsætte forsøget på alle vægge, stadig 
med 10 joule i energi. I Figur 38 ses billedserien for stød, både for 1,070 kg og 2,873 kg. Denne 
viser også hvor stor ligheden er imellem de to typer kugler, og at ved 1,070 kg kuglen bliver det 
øverste lag letmørtel blot slået af. 

I Figur 39 og Figur 40 ses hhv. stød 3 for alle vægge med 10 joule, og stød 3 for alle vægge ved 3 
joule. I Figur 39 med 10 joule ses det at Ytong Multipor væggen samt Foam concrete opfører sig 
meget lig hinanden. Dette skyldes at der anvendes samme Ytong letmørtel samt net i overfladen. 
Sammenligner man derimod gipsen, som er meget standard i de fleste hjem i dag, med de andre, ses 
det hvorledes der bliver lavet et meget sprødt brud. I bilag B ses det hvordan alle vægge opfører sig 
ved de forskellige stød, og det fremgår her at den største skade sker ved det 3. stød. Sandsynligvis 
grundet at væggen er svækket fra de 2 foregående slag og derfor er lettere modtagelig. Dette sker 
konsekvent for alle væggene som det ses i bilag B. Den sværeste skade og reparere vil være TI-
mortar. Dette skyldes den meget glatte overflade, der ikke efterlader meget ruhed, som en 
reparationsmørtel kan klæbe til. Udover dette slog kuglen her det klart dybeste hul på lige over 20 
mm i dybde. Det vil også skabe nogle komplikationer, set ud fra et isoleringsmæssigt synspunkt, da 
denne type materiale, bruger de mange små glaskugler med luft i til at skabe en isolerende effekt. 
Når disse nu er slået ind på stedet kan det risikere at skabe en kuldebro. Det kan også ses på selve 
stødet, hvis man sammenligner med de andre, at denne kun tager imod stødet hvor der bliver ramt. 
Hvorimod det ses ved iQ-Therm hvordan stødet bliver bredt ud over væggen og et større område. 
Der vil dog også opstå problemer, da der vil være markant flere revner der skal repareres. 
SkamoPlus klarer forsøget bedst af alle vægtyperne, da den har et meget lille slagområde og dybden 
er også meget lille. Dette skyldes den trykfasthed som SkamoPlus væggen har. 

På Figur 40 ses der en stor lighed med resultaterne i Figur 39. SkamoPlus har stadig et meget lille 
slagområde, men er overgået af gipsvæggen, som næsten ikke har taget skade af stødet. Dette 
skyldes at gipsvæggen er utrolig fast og skal der endelig ske et brud i denne væg, skal den slå en 
stor reven som set i Figur 39. TI-mortar og Foam concrete er en gentagelse af Figur 39 blot i mindre 
skala. Dog ses det ved Ytong Multipor samt iQ-Therm, at slaget har efterladt et stort område hvor 
mørtlen er slået af. Dette betyder at den har modtaget slaget i midten, men absorberet det lige uden 
for, hvor mørtlen er krakeleret. 

Den mest porøse væg og den der klarer ’hard body impact test’ dårligst er TI-mortar. Væggen slår 
ikke revner, men er så porøs at kuglen slår et stort hul allerede ved første stød. Ved at fortsætte 



 

75 
 

bliver diameteren større og større. Gipsvæggen ved 10 joule klarede sig rigtig godt ved første stød, 
men det ses dog ved 2. stød at væggen giver efter, og ved 3. stød skabes en af de største diametre 
som det ses i Figur 41 og Figur 42. Dette skyldes en stor revne der kom i siden, som gjorde at hvor 
kuglen ramte, gav det efter. Ved at anvende 3 joule stød sker der næsten ingen ændring i diameteren 
af stødet hos gipsvæggen, som det fremgår af Figur 43 og Figur 44. Forsøgets bedste kandidat er 
den trykfaste SkamoPlus. Denne opfører sig utroligt lineært efter 1. stød jf. Figur 41 til Figur 44, og 
ændrer sig kun minimalt til en større diameter ved 2. og 3. stød. Dette gør sig både gældende for 3 
og 10 joule. 

Som tidligere nævnt, anvender Ytong Multipor samt Foam concrete en letmørtel i overfladen 
sammen med et net, der beskytter den isolerende del af materialet. Stød ved 3 joule i begge 
overflader resulterer kun i at mørtlen slås løs. Ved 10 joule slås der hele vejen ind til nettet og hvis 
man piller stykkerne af, der er slået ind, så er der slået hul i selve isoleringsmaterialet bag nettet. 
Det vidner om at selvom nettet forstærker og beskytter, bliver det stadig slået ind ved større 
kraftslag. For og se alle stød, se bilag B. 

Forsøget blev udført strømlinet og foregik uden problemer, dog er der visse fejlkilder ved at svinge 
en kugle der skal ramme samme sted 3 gange. På trods af at lave en anordning der skal sørge for at 
kuglen rammer samme sted hver gang, kan det ikke udelukkes at der bliver ramt 5 mm til den ene 
eller den anden side uden det bliver opdaget. Dette kan være med til at øge størrelsen i x-aksen. For 
at undgå dette sammenlignes x- og y-aksen og observeres der væsentligt større ændringer i y-aksen 
af slagzonen end x-aksen, blev forsøget taget om, et andet sted på væggen. Ud over dette kan der 
findes en fejlkilde i form af snorlængden. Da det var svært at måle præcist hvor lang wiren var, ned 
til millimeter, blev der målt til nærmeste centimeter og det kan have ændret slaget en smule. En 
anden ting er at stålkuglen på 2,873 kg blev placeret i en lærredspose for at kunne hænge den fast 
og slynge den. Dette kan have skabt en blød kappe der kan have gjort slaget mindre kraftigt og 
kunne også være forklaringen på hvorfor 1,070 kg kuglen slog mørtlen af, da den har en hårdere 
overflade. Da kuglen var sat i denne lærredssæk, er det også muligt at denne er gledet i wiren og 
dermed er længde af wire + kugle blevet for lang. Dette blev der igen taget højde for ved at holde 
øje med x-aksen og holde kuglen i slagområdet efter stødet, for at sikre at den ikke er gledet 
længere ned. Til sidst er der fejlkilden i form af den større sfære som en 2,873 kg kugle har kontra 
en 1,070 kg kugle. Der var dog begrænsede forskelle i forsøget da disse to blev undersøgt i forhold 
til hinanden og det menes at de gav meget tæt på samme resultat. 

Forsøget har eftervist at mange af væggene består af et utroligt blødt materiale og særligt TI-mortar 
var utrolig blød. Dette betyder at små slag i væggen, fra fx en stol der skal rykkes på, eller et andet 
objekt der rammer væggen, meget nemt kan forårsage en skade til irritation for beboeren. Dette 
betyder at skaden skal udbedres.  

Ved hårdere slag på Ytong Multipor væggen, skabes der et stort hul i den ydre mørtel. At reparere 
denne væg vil også være krævende da mørtlen nærmest smuldrer og det er svært at lappe så det 
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bliver pænt. I værste tilfælde risikeres det at nettet er slået helt ind og der dermed er hul i det. Dette 
skaber en svaghed i væggen og skulle der ske en ny skade i det pågældende punkt, så er det 
isoleringen der bliver trykket ind og så kan en kuldebro opstå.  

SkamoPlus klarede forsøgene utroligt godt. Denne er meget trykfast og der kommer dermed kun en 
lille skade ved 10 joule og nærmest ingen i 3 joule. Skaden i 3 joule vurderes til at være så lille at en 
reparation vil være overflødig. Yderligere klarer væggen sig bedre i 10 joule end gipsvæggen, hvor 
der blev skabt en stor revne, hvortil en større reparation vil følge. SkamoPlus ville kun kræve ét lag 
reparationsmørtel og er derfor nemmere at behandle. 

iQ-Therm har også sine problemer rent reparationsmæssigt. Da det ses i Figur 39 at slagområdet 
slår revner ud i væggen, vidner dette om at en større del af væggen absorberer slaget. Det vil kræve 
en større reparation da området man spartler i, nu også skal omfatte disse revner og det vil derfor 
kræve mere. Der vil også med stor sandsynlighed være skabt revner inde i isoleringsmaterialet, da 
revnerne er forholdsvis store og igen er der mulighed for en kraftig kuldebro. 

Ytong har skabt en reparationsmørtel til deres produkter som skulle skabe en lukket overflade der 
ikke lavede en kuldebro igennem materialet. Xella anbefaler dog at hvis skaden omfatter deres 
multipor plader, så skal disse limes på plads igen om muligt med reparationsmørtlen, således at den 
isolerende effekt bibeholdes. Denne mørtel skulle nemlig fungere lige så godt fugtteknisk som 
multiporpladerne, og derfor skulle fugten kunne bevæge sig til den varme side. Eftersom Foam 
concrete anvender samme letmørtel i overfladen kan Ytong reparationsmørtel også kan anvendes 
her.  

Andre vægge kan være svære at reparere på som fx iQ-Therm. Da væggen består af utroligt mange 
lag kan det, alt efter slagets dybde, være tidskrævende og udbedre fejlen. Ved at tilføje så mange lag 
skal de alle genoprettes og dette skal helst gøres som da væggen blev opbygget for at bibeholde 
dens egenskaber. 
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5.4 Udtræks- og forskydningsforsøg 
I Tabel 20 og Tabel 21 fremgår forsøgsresultaterne fra hhv. forskydnings- samt udtræksforsøget. 
Der optræder tydelige mønstre i hvordan de 2 forsøg blev lavet og der fremkommer en række 
interessante resultater. Som det ses i notaterne er de forskellige bæreevner inddelt i 3 forskellige 
kategorier: rød, gul og grøn. Da disse forsøg er udført uden gentagelse, skal der tages højde for 
mulige fejl i udførelse eller udstyr, der kan have gjort at der er sket en afvigelse i resultaterne. For at 
sikre præcise resultater bør dette forsøg udføres 3 gange med konsistente målinger. Da der dog ikke 
var plads til dette gjorde det sig ikke muligt i dette tilfælde. 

Der var forskellige grunde til at nogle plugs ikke kunne anvendes. TI-mortar væggen var for tynd til 
at anvende plugs over 50 mm i længden og for porøs til at Würth gipsplugsen kunne få fat. 
SkamoPlus væggen var derimod for trykfast. Da det blev forsøgt at skrue Fischer og Ytong 
plugsene i, borede de i væggen i stedet for at fæstne. Det lykkedes at få fladsømmet trykket ind i 
denne vægtyppe, dog kan denne løsning ikke anbefales da det krævede meget arbejde og 
fladsømmet hurtigt blev ødelagt når man bankede på det. I gipsvæggen opstod der også problemer 
med Ytong og Fischer plugs. Da væggen kun er 13 mm tyk (én gipsplade) havde selve skruedelen 
af plugsen der skulle holde ingen effekt. Det lykkedes at skrue Fischers plugs i, men disse er ikke 
anbefalelsesværdige til denne type væg. 

 

5.4.1 Plugsforskelle 
Resultaterne i Tabel 22 viser udtræk samt forskydningen sat op i mod hinanden for de forskellige 
plugs ved de forskellige vægge. Der opstår her en masse tendenser, hvor det ses at Würth gipsplugs 
opnår samme styrke i udtræk og forskydning for alle væggene, bortset fra iQ-Therm, hvor 
forskydningen i materialet er meget lavere (se Figur 55). Der kan her også sammenlignes med de 
forskellige materialer, hvor Foam concrete helt klart ikke er en god kandidat for denne plugs. Til 
gengæld klare SkamoPlus sig godt og kan håndtere max belastning. Da plugsen her er lavet til 
gipsvægge er udgangspunktet for denne de 17 kg som forsøget viste den kunne klare. Overraskende 
nok, på trods af den lille størrelse af denne plugs, klarer den sig ca. ligeså godt som Fischer FID 50, 
hvis der ses bort fra Foam concrete. Da Fischer FID har en rimelig stor størrelse ift. Würth 
gipsplugs, ville det klart være mere praktisk at anvende gipsplugsen når samme styrke opnås. 
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Figur 55: Würth Gipsplugs forskydning vs udtræk 

 

Almindelige rawlplugs har været det dårligste alternativ i disse forsøg. Dette var dog forventeligt da 
disse ikke har meget at stå imod med og dermed hurtigt blev revet ud. Denne plugs befinder sig i de 
lavere værdier, som det fremgår af Figur 57, og kan kun bruges i SkamoPlus. Dette var forventeligt 
da materialet er trykfast og dermed burde den agere på samme måde som i en betonvæg. Der er ikke 
den store variation i forskydning og udtræk da den max svinder med +/- 4 kg. Hvis der dog skal 
påpeges en tendens lader den til at have en bedre styrke i udtræk end i forskydning, højest 
sandsynligt pga. de to ’vinger’ der stikker ud og holder imod i materialet (Se Figur 56).  

 

 

Figur 56: Almindelig rawlplugs 
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Figur 57: Almindelig Rawlplugs forskydning vs udtræk 

Fladsømmet fra Dewepro og Xella producerede gode resultater, men var også den mest 
fejlbehæftede designmæssigt ved udtræk. Der er store forskelle på udtræk og forskydning som det 
ses i Figur 58, hvor sidstnævnte gav gode resultater. Dette skyldes den meget store overflade der 
skal trækkes ned i materialet og derfor skal meget af materialet give efter før den bevæger sig 
nedad. Derimod klarede den sig ikke godt i udtræk og hvis vægtyperne sammenlignes har den 
udtræksresultate, kun marginalt bedre end en almindelig rawlplugs for alle bortset fra TI-mortar, 
hvor den dog klarer sig bedre. En tommelfingerregel med dette produkt kunne være at det kun skal 
anvendes hvor der bliver pålagt en stor forskydningslast og ikke en for stor udtræksbelastning. Fx 
ville hylden samt tv beslaget (Tabel 9 i teoriafsnittet) ikke kunne hænges på disse. 

 

Figur 58: Fladsøm fra Dewepro og Xella, forskydning vs udtræk 
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Fischer FID 50 er meget stabil og har både en god forskydning og en god udtræksstyrke (Figur 59). 
For en plugs på kun 50 mm er denne en god løsning, der giver mulighed for høje belastninger. Kun 
i gips ses et udsving, men som tidligere nævnt i teoriafsnittet, udnyttes potentialet i disse plugs ikke 
i gipsvæggen og det er derfor ikke relevant. Som forventet ses også et spring op i ydeevne når man 
går op til Fischer FID 90 (Figur 60). Foam concrete viser sig dog at være for porøs til en højere 
forskydning end 18 kg for disse plugs og derfor fås samme resultat for denne som FID 50. For gips 
er denne større plugstype stadig ubrugelig og derfor ikke relevant. 

 

Figur 59: Fischer FID 50 forskydning vs udtræk 

 

Figur 60: Fischer FID 90 forskydning vs udtræk 

Ytongs Spiraldübel på 50 mm klarer sig kun marginalt bedre end Fischers FID 50 for TI-mortar 
væggen (Figur 61). Den klarer sig dog 6 kg bedre med iQ-Therm og er derfor bedre i denne type 
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væg. Det ses dog herefter at der er nogle udsving i hvad den kan holde til. Da produktet er lavet 
bøjeligt, er det utroligt fleksibelt og gør at den i forskydning får en lavere værdi end udtræk for 
Foam concrete. Omvendt får den dog en bedre forskydningsstyrke i Ytong Multipor end udtræk. 

 

 

Figur 61: Ytong Spiraldübel 50 mm forskydning vs udtræk 

 

Samme problem opstår for Ytong Spiraldübel 85 mm som faktisk overordnet klarer sig dårligere 
end den mindre version (Figur 63). Grunden til dette findes i designet af produktet. Hvis man kigger 
på selve plugsen i Figur 62, så bliver skruen større og større længere mod toppen. Dette betyder 
samtidig også at afstanden imellem skruebladende bliver mindre, mens tykkelsen af dem bliver 
større. Når denne så skrues i væggen vil dette være med til at knuse det materiale imellem dem, der 
egentlig skal holde den på plads. Ved at knuse materialet mister man en stor del af bæreevnen. 
Grunden til at den lille Spiraldübel ikke gør dette, er fordi der ikke er et ligeså stort antal 
skrueblade. Teorien om dette er opstået da Fischers FID 50 og FID 90 ikke gør dette når størrelsen 
øges. Disse plugs har også samme mellemrum imellem skruebladende og samme tykkelse fra start 
til slut ved selve kernen. Dette gør at det materiale der er fanget imellem dem, ikke knuses og 
dermed laves et savtakket mønster i væggen der holder plugsen.  
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Figur 62: Fra højre mod venstre: Fischer FID 90, Fischer FID 50, Ytong Spiraldübel 85 mm, Ytong Spiraldübel 50 mm. 

 

 

Figur 63: Ytong Spiraldübel 85 mm forskydning vs udtræk 

 

Da denne knusende effekt opstår hos Ytong’s Spiraldübel, vil der være stor risiko for at produktet 
ikke kan holde lasten. Der vil opstå en usikkerhed omkring hvorvidt den har fået fat og da det ikke 
vides hvor meget der er knust inde i væggen, vides det heller ikke om den kan holde fast. Da der vil 
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være en stor usikkerhed omkring hvad denne egentlig kan bære, alt efter hvordan porerne befinder 
sig, ville en sikkerhedsfaktor på 2 være nødvendig for disse plugs. Det samme gør sig gældende for 
almindelige rawlplugs. 

For Fischer’s produkter samt Würth og fladsøm ville en sikkerhedsfaktor på 1,5 være tilstrækkelig, 
da disse var konsistente over flere typer vægge, når de blev sat i og har en forholdsvis høj styrke.  

 

5.4.2 Forskelle i væggene 
Figur 45 og Figur 46 afbilleder søjlediagrammer, som beskriver hvor stor en bæreevne de 
forskellige plugs har i væggene. Det er ud fra disse muligt at sammenligne direkte hvilken plugs der 
er bedst til hvilke vægge og dermed bestemme hvilken der er nødvendig til lige den opgave man har 
brug for. I teoriafsnittet ses i Tabel 9 hvad typiske produkter har af forskydning samt 
udtræksbelastning. For udtræksdataene ses der i Tabel 8 et diagram der omformer belastningen i kg 
til kgcm (momentbelastningen).  

Da SkamoPlus er en trykfast væg kunne under halvdelen af plugsene anvendes til denne. En ulempe 
var at det kun var de svageste plugs der var tilbage. Til trods for dette klarede disse sig bedst på 
denne type væg. Dette viser at SkamoPlus er et robust materiale der kan fæstne de fleste objekter 
ved max belastning på 30 kg ved næsten alle plugs i både udtræks- og forskydningsforsøget. 

I den anden ende af skalaen ligger TI-mortar hvor det eneste produkt der viste sig anvendeligt var 
fladsømmet. Væggen er så porøs at det ikke er muligt for plugsene at få ordentligt fat, og da de 
større spiralplugs ikke kunne anvendes, stod man tilbage med en uholdbar løsning. Der skal dog 
stadig advares mod at anvende fladsøm i denne væg, da den er meget porøs og især i udtræk var det 
et sprødt brud der opstod. 

iQ-Therm klarede sig også godt, især ved anvendelse af spiralplugsene. Det ses her at de 
almindelige plugs ikke virker særlig godt, men spiralerne sidder godt fast både ved forskydning og 
udtræk. 

Anvendelighedsgraden af Foam concrete var på samme niveau som TI-mortar. Ikke meget kunne 
holde fast og især i forskydning opnåede plugsen hurtigt en deformation på mere end 3 mm i 
væggen. 

Gipsvæggen fungerer lidt som en referencevæg i dette forsøg da mange indendørsvægge netop 
består af gips. Denne viste også nogle fine resultater i både udtræk og forskydning, men kun ved 
anvendelse af en general gipsplugs. Det ses dog at FID 50 og FID 90 er højere, men da disse ikke er 
konstrueret til formålet, kan de ikke anbefales. Der er desuden også større risiko for at disse prikker 
hul i en evt. dampspærre bag pladen, end de andre alternativer. 
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Xella’s Ytong Multipor væg hvor både fladsømmet, Ytong Spiraldübel samt Fischer FID er 
udviklet til klarede sig middelmådigt. Det var tydeligt at se at den almindelige rawlplugs klarede sig 
dårligt. Det fandtes dog at Fladsømmet i forskydning fungerede godt, men da det kom til udtræk 
fejlede den værre end Würth gipsplugs. I udtræksforsøget var Ytong’s Spiraldübel fejlbehæftet, som 
tidligere beskrevet, mens Fischers fik rigtige gode resultater. 

Hvis der skal kigges på hvilken en af disse vægge der kan holde til mest ville det være SkamoPlus. 
Minusset ved denne væg er den højere λ-værdi sammenlignet med andre produkter, hvilket gør at 
isoleringsevnen ikke er så god. Der skal derfor overvejes når disse plader installeres, hvorvidt der 
foretrækkes høj isoleringsevne eller gode brugermuligheder.  

Der bliver udbudt flere løsninger fra bl.a. iQ-Therm hvor et stykke af pladerne skæres ud og en 
trykfast cylinder mures ind [10]. Denne burde være i stand til at tage 60 kg i forskydning når en 
plugs sættes i og belastes. Dette findes dog meget upraktisk, da man specifikt skal vide hvor tunge 
objekter skal ophænges (fx tv med drejebeslag). Der findes yderligere også flere udvidede løsninger 
fra Fischer kaldet Thermax, som består af plugs der kan bores ind i murstensvæggen bagved 
isoleringspladerne (se Figur 64). Disse fæstnes herinde med ekspanderende mørtel og skaber 
dermed en næsten urokkelig fæstning. Disse vil typisk blive brugt til tungere ting såsom 
køkkenskabe. De er dog ikke særligt brugervenlige og derfor vil de fleste ikke tænke på det når de 
sætter en hylde op eller et drejebeslag med et tv på. 

 

Figur 64: Plugs boret i muren sammenlignet med de plugs i isoleringen 

Ved at placere disse plugs i muren skabes der en fæstning i selve murstenen bag 
isoleringsmaterialet. Momentbelastningen bliver dermed flyttet ind i selve murstenen og dette vil 
derfor ikke være en konkret test af selve isoleringsmaterialernes styrker, men teglvæggen. Disse er 
derfor ikke taget med i forsøget. 
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5.4.3 Forbedringer 
Ytong’s Spiraldübler samt Fladsømmet havde plads til forbedringer. Disse 3 plugs havde stort 
potentiale med innovativt design, men med mangel på det sidste for at sikre en god fæstning. En 
mulighed kunne være at foretage ændringer således at de kan hæfte ordentligt. I Figur 65 ses et 
forslag til forbedring af fladsømmet, af eget design. Fladsømmet bibeholder sin nuværende form 
men på hver side har den 2 flanger der stikker ud. Meningen med disse er at de skal have en vinkel i 
forhold til overfladen på 10-15 grader. Dette vil sikre at sømmet stadig er let og banke ind, men så 
snart der vil være et forsøg på udtræk, vil disse bore sig ind i den yderste letmørtel. Letmørtlen 
yderst i Ytong Multipor og Foam concrete har et 8 mm lag + net, dvs. ca. 10 mm. For at sikre at 
flangen borer sig ind i denne, ligger spidsen af den 15 mm fra bunden hvor skruen sættes i. Når et 
udtræk så vil blive forsøgt, borer flangerne sig ind i den hårde mørtel og bliver fanget af nettet. 
Muligheden for at produktet udvider sig når skruen sættes i, vil stadig optræde og være med til at 
skabe en tæt befæstelse ude i spidsten af plugsen. Denne kan også evt. udformes således at 
flangerne flugter med overfladen og først foldes ud når skruen sættes i og presser spidserne ud. 

 

 

Figur 65: Forslag til forbedring af fladsøm  



 

86 
 

 

Figur 66: Forslag til forbedring af Spiraldübel 85 mm 

 

Da der yderligere var problemer med Spiraldübel fra Ytong gives der også her et løsningsforslag. 
Dette forslag er mest målrettet 85 mm’eren da denne havde de største komplikationer under 
forsøgene. I Figur 66 ses en tegning af forslaget til den forbedrede Spiraldübel. Designet gør op 
med de fundne negative aspekter i det originale design. Dette gøres ved at bibeholde skruebladende, 
der har en nærmest trekantet form set fra siden. Det menes at denne form kan gøre væggen i stand 
til at holde godt på plugsen, da der dermed skabes et savtakket mønster med flere 
forankringspunkter. Originalen understøttede meget af sit design på at have en typisk konisk form 
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ned imod spidsen. Teoretisk resulterer dette i at spidsen af plugsen ikke er nær så modstandsdygtig 
imod træk som i toppen. Dette burde være lige omvendt og derfor er den forbedrede plugs, designet 
som en lige form, der giver en bæreevne der er konsistent gennem hele formen. Yderligere ses det 
at skruebladende på det originale design opnår en bredere størrelse fra spidsen imod toppen af 
spiralen. Dette resulterer i at mellemrummet imellem disse bliver mindre og dette kan være med til 
og skabe en knusende effekt af materialet imellem. Når Spiraldüblen bliver skruet længere og 
længere i, bliver der efterladt mindre og mindre materiale imellem til at holde på spiralen. Denne 
knusende effekt kan forårsage et brud i selve væggen, således at plugsen mister sin bærevne og 
dermed effekt. På den forbedrede udgave bibeholdes en konstant afstand, således at materialet 
imellem ikke udsættes for knusning eller deformation.  

Den sidste forskel indeholdt er topstykket. De øverste 15 mm på det originale design består kun af 
en glat overflade uden skrueblade. Da dette stykke er hvad der sidder yderst i letmørtlen, som er den 
stærkeste del af konstruktionen, i Ytong Multipor, burde der være blade til at hjælpe med at holde 
fast i netop denne styrkende del af væggen. I det forbedrede design er denne trukket helt op, så det 
passer med at mellemrummet fra det øverste skrueblad og toppen af spiralen har samme afstand 
som mellem skruebladende. Dette skulle bevirke at spiralen nu sidder i spænd og dermed er svære 
at hive ud.  

Ved at implementere disse simple løsninger, kan der skabes en Spiraldübel der, i teorien, kan holde 
til mere end hvad det nuværende produkt kan. Implementeret i 50 mm Spiraldübel, burde disse 
ændringer også give en klar forbedring.  
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6. Konklusion 
Ingen af de undersøgte isoleringsplader med akrylpladeopstillingen viste tegn på svampesporevækst 
i forsøgsperioden, men det kan ikke udelades, at de opsatte akrylplader vil skabe grobund for 
svampesporevækst i sensommerperioden, da det er her den udendørs temperatur samt vandindhold 
er højest. Isopletterne for de imprægnerede mure viste højere værdier end for de blanke mure, da 
imprægneringen fungerer som en membran for den indfangede fugt i væggen, og dermed hindrer 
fugten i at transportere til den udvendige side. Effekten af imprægnering ved indvendig isolering er 
derfor uheldig og kan ikke anbefales. At opsætte møbler helt op ad isoleringspladen frarådes, da der 
i testperioden har været perioder, hvor det opsatte læderstykke skabte et mikroklima, hvor 
svampesporedannelse ville ske efter bare 4 dage. Tunge møbler skal derfor placeres i en afstand til 
isoleringspladen, der sikrer en tilfredsstillende luftgennemstrømning.  

Der er ved kopforsøgene vist, at vanddamptransmissionsegenskaberne ændres i takt med antallet af 
malingslag. Resultaterne for 4 lag maling og 7 lag maling ligger meget op ad hinanden, hvilket 
tyder på unøjagtigheder i udførslen af prøverne. Der blev valgt at lave prøver op til 10 lag maling, 
da det var interessant, at finde ud af om Z-værdien ville være aftagende ved denne lagtykkelse. Det 
viste sig, at Z-værdien fortsatte med at stige lineært iht. malingslagene, og at der skulle mere end 
1800 malingslag til for at opnå samme tæthed som en dampspærre. 

For kugleforsøget fandtes det at selvom alle væggene har meget tæt på de samme egenskaber rent 
udseendemæssigt, så er de langt fra lige robuste. Gipsvæggen blev anvendt som referencepunkt og 
den væg der mindede mest om denne var SkamoPlus. Den mindst robuste væg var TI-mortar, som 
skabte en stor stødzone. Der blev også forevist at selvom gipsen kunne klare nogle stød, fik denne 
dog også en revne. Foam concrete samt Ytong Multipor anvender samme letmørtel i overfladen og 
der fandtes derfor samme resultat for disse vægge, hvilket var ret middelmådigt, men acceptabelt 
for en indendørs væg. Ligeledes fandtes dette for iQ-Therm. 

Udtræks- og forskydningsforsøget fandt at til trods for de meget lovende plugs fra Xella til deres 
Ytong Multipor, så var SkamoPlus bedre. Denne formåede at bruge de dårligste plugs og stadig 
opnå de bedste resultater. Gipsvæggen, der igen blev anvendt som reference, klarede sig 
middelmådigt hvilket var forventeligt. Ytong Multipor viste gode resultater i forskydning, men 
havde problemer i udtræk, da væggen var meget porøs. For Foam concrete klarede denne sig 
marginalt bedre end TI-mortar i både forskydning og udtræk. iQ-Therm klarede sig på højde med 
SkamoPlus dog ikke med alle plugs og heller ikke de samme høje styrker. Væggen med de fleste 
udfordringer var TI-mortar som knap kunne holde på plugsne. 

Der blev taget udgangspunkt i en normalt rawlplugs som alle kunne købe i jem&fix. Denne 
leverede, som forventet, ikke de højeste bæreevner og kunne kun bruges i SkamoPlus væggen. FID 
50 og FID 90, som var specifikt lavet til porøse vægge, fungerede efter hensigten og blev stærkere 
fra FID 50 til FID 90. Lige modsat var Ytong Spiraldübel, hvor bæreevnen blev dårligere når en 85 
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mm blev valgt frem for en 50 mm. Det blev udledt at der var en designfejl i 85 mm’eren og et 
forbedringsforslag blev fremsat ud fra teori herom. Fladsømmet klarede sig godt i forskydning, men 
i udtræk kunne den kun klare det samme som en almindelig rawlplugs. Dette gjorde at den ikke er 
anbefalelsesværdig til denne type ophængninger. Et forbedringsforslag blev igen fremsat og 
vedlagt. Dette var bygget på teori om hvorfor plugsen ikke kunne klare udtræk. Würth gipsplugs 
klarede sig middelmådigt og var et godt alternativ til FID 50 da disse næsten opnåede samme styrke 
i de forskellige materialer. Denne klarede samme vægt og fylder ca. kun halvdelen på væggen i 
hovedstørrelse. 

Alle forsøgene sammenholdt viser, at væggenes robusthed er i den lavere ende. Dette betyder at ved 
ophængning, eller stød, i væggene er der stor risiko for at den porøse overflade vil give efter og det 
besværliggøre dermed muligheden for anvendelse. Fugtteknisk viser kopforsøget at en diffusionstæt 
maling ikke er et problem for væggene, ved regelmæssig genopfriskning af malingslagene, dog vil 
andre materialer give problemer med forhøjet fugtdannelse ved fx en lædersofa op af væggen.  
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GI project - Container C3

Wall 1
Mineral wool with vapour barrier
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Installet: 2015.04.09

Wall 2
IQ-Therm
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Realdania project - Container D4
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Interior:  Rendering
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Wall 1
Outer surface: Rendering
Insulation: Xella 80kg/m³ system
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering
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wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint [Xella]

Diffusion-open paint [Xella]

Rendering
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Wall 2
Outer surface: Bare brick
Insulation: Xella 80kg/m³ system
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint [Xella]

Diffusion-open paint [Xella]Bare brick
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Xella - wall 2
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Wall 3
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: Xella 80kg/m³ system
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall
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175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering
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wooden lath
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Bracket
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10 mm rendering
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Wall 4 - Reference with impregnation
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: -
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering
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10 mm rendering
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wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket
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10 mm rendering
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2014.04.04

X41:10 (A4)

Xella - wall 4
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Wall 5 - Reference
Outer surface: Bare brick
Insulation: -
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Bare brick
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Wall 6
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: Xella 80kg/m³ system + AAC
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall
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10 mm rendering
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wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board
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8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

100 x 200 mm AAC

Diffusion-open paint [Xella]

Diffusion-open paint [Xella]

Bare brick +
Impregnation
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Bare brick

Wall 7
Outer surface: Bare brick
Insulation: Xella 80kg/m³ system + AAC
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

100 x 200 mm AAC

Diffusion-open paint [Xella]

Diffusion-open paint [Xella]
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Wall 8
Outer surface: Bare brick
Insulation: Xella 80kg/m³ system

+ Diffusion-tighter paint
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm Multipor
8 mm Ytong Light-mortar

12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Diffusion-tighter paint: Flügger 100

Diffusion-tighter paint: Flügger 100
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall
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15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 1
Outer surface: Bare brick
Insulation: Mineral wool + vapor barrier
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

100 mm mineral wool, in
between wooden rafters
Vapor barrier
13 mm gypsum board
Flügger 100

100 mm mineral wool, in
between wooden rafters
Vapor barrier
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Flügger 100
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

Wall 2
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: IQ-Therm
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick +
Impregnation
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Date:

Scale:

Rev. date:

Drawing no.

2015.12.07



12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 3
Outer surface: Bare brick
Insulation:  -
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick
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GI - wall 3
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

10 mm Weber Multi 292
100 mm SkamoPlus indeklimaplade (CaSi)
8 mm Weber Multi 292

10 mm Weber Multi 292
100 mm SkamoPlus Indeklimaplade (CaSi)
8 mm Weber Multi 292

Diffusion-open paint

Diffusion-open paint

Wall 4
Outer surface: Bare brick
Insulation: SkamoPlus Indeklimaplade (CaSi)
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 5
Outer surface: Bare brick
Insulation: Foam concrete
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint

Diffusion-open paint

Bare brick
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 6
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: Foam concrete
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint

Diffusion-open paint

Bare brick +
Impregnation
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

Wall 7
Outer surface: Bare brick
Insulation: IQ-Therm
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick
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12mm plywood

Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall

Container wall

15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 8
Outer surface: Bare brick
Insulation: TI-Mortar
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

Bare brick ~5 mm scratch coat
40 mm insulating mortar from the
Danish Technological Insitute
~5mm airlime rendering mortar (0-1mm grain size)

~5 mm scratch coat
60 mm insulating mortar from the
Danish Technological Insitute
~5mm airlime rendering mortar (0-1mm grain size)
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Bottom of containerWall board

Silicone joint

Covering

Container wall
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15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam
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10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 9
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: TI-mortar
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

~5 mm scratch coat
40 mm insulating mortar from the
Danish Technological Insitute
~5mm airlime rendering mortar (0-1mm grain size)

~5 mm scratch coat
60 mm insulating mortar from the
Danish Technological Insitute
~5mm airlime rendering mortar (0-1mm grain size)

Bare brick +
Impregnation
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Covering
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175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

10 mm IQ-Fix
80 mm IQ-Therm
10 mm IQ-Top

Diffusion-open paint [IQ-Paint]
3 mm IQ-Fill

Wall 10
Outer surface: Bare brick
Insulation: IQ-Therm
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

airlime rendering mortar (0-1mm grain size)
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Bare brick
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Silicone joint

Covering
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15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering

100 x 100 mm
wooden lath
Chicken net,
fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam

Brackets

10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 11
Outer surface: Bare brick + impregnation
Insulation: Foam concrete
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
100 mm foam concrete
8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint

Diffusion-open paint

Bare brick +
Impregnation
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15 mm "diffusion-open" OSB-board
175 x 175 mm wooden beam

10 mm rendering
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wooden lath
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fastened with roofing nail

Bracket

Lath for supporting wooden beam
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10 mm rendering

15 mm "diffusion-open" OSB-board

Wall 12
Outer surface: Bare brick
Insulation: Foam concrete
Wall size: 1½ brick wall = 348mm

8 mm Ytong Light-mortar
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8 mm Ytong Light-mortar

8 mm Ytong Light-mortar
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8 mm Ytong Light-mortar

Diffusion-open paint

Diffusion-open paint

Bare brick
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Outer surface: Bare brick
Insulation: SkamoPlus indeklimaplade (CaSi)
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Produktdatablad 
Flügger Flutex 5

Produktegenskaber
Mat, robust acrylmaling med maksimal dækkeevne. Giver en velafbundet og
vaskbar overflade. Tåler almindelig rengøring hvor hele overfladen
rengøres.

Er let at påføre og enkel at genbehandle.

Flügger Flutex 5 er mærket med EU-blomsten.

Flügger Flutex 5 i kulører har et lidt højere
glanstrin end den hvide, og kan i første brugsfase
give afsmitning pga. overskudspigment. Spærrer ikke
for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer,
vandskjolder eller nikotin.

· Dækker utroligt godt
· Nem og hurtig at male om
· Lang rækkeevne
Anvendelse
Brug den indendørs på lofter og vægge i fx stuer, opholdsrum og kontorer, samt udendørs på
mineralske facader af cementpuds og beton. Perfekt til renoveringsopgaver på tidligere behandlede
overflader.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør før malebehandling med Flügger Fluren 37
Grundrengøring. Grund let afsmittende eller sugende underlag indendørs med Flügger
Forankringsgrunder. Udendørs grundes med Flügger Facade Primer. Ved risiko for gennemslag fra
vandopl. farvestoffer, vandskjolder eller nikotin, grund med Flügger Iso 5.

Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Kan evt. fortyndes med op til 10 % vand, afhængig
af underlag, påføringsmetode og temperatur.

Flügger Flutex 5 i 120 l emballage
Ved lave temperaturer bliver produktet tykkere og vanskeligt at pumpe. Derfor er det vigtigt, at
opbevaring sker i tempereret miljø (ca. 20 °C).

Valg af dyse ved brug af Graco sprøjteanlæg: Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Vi anbefaler
dyse nr. 517, 519, alternativt 521 til store opgaver.

God praksis
Matte overflader er ikke egnet til vægge i institutioner, gangarealer eller i øvrigt hvor
overfladen udsættes for kraftig tilsmudsning og/eller slid.

Tekniske data - hvid
Type:                        Acrylmaling
Massefylde:                  1,45 kg/liter
Glans:                       5, mat
Tørstof:                     Vægt %: 60  Vol %: 40
Rækkeevne:                   7-9 m²/liter pr. behandling
                             4-5 m²/liter pr. behandling ved sprøjtning
Påføringstemperatur:         Min. arbejdstemperatur under påføring og
                             tørring/hærdning: +5 °C
                             Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF: Støvtør:           1 time
                             Genbehandlingstør: 2 timer
                             Gennemhærdet:      Flere døgn
Total emission:              Jf.EN16000-9:2006: < 10 µg/m²h efter 28 døgn
Tæthed:                      Vanddamp: Sd = 0,18 m, svarende til klasse 2
                                       i henhold til EN 7783-2
Vaskbarhed:                  Klasse 2, i henhold til EN 13300
Fortynding:                  Vand
Rengøring af værktøj m.v.:   Vand og sæbe
Opbevaring:                  Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Miljø og sikkerhed:          Se sikkerhedsdatablad                             

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste. 
Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk 
Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.

C Flutex 5 maling
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Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest
af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.
nøgle: FLUTEX 5              April 2013, erstatter februar 2012

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.



Vedligeholdelse af Multipor Isoleringsplader 

Almindelig vedligeholdelse:

Afvaskning med universelt rengøringsmiddel i almindelig brugsopløsning og eftervask med rent
vand, let slibning, lukning af huller med Multipor Reparationsmørtel, pletmaling og 1 gang
maling med Ytong indvendig silikatmaling (andre tilsvarende silikatmalinger kan anvendes).

Vedligeholdelse af tilsmudsede overflader:

Afvaskning med grundrengøringsmiddel i almindelig brugsopløsning og eftervask med rent vand,
let slibning, lukning af huller med Multipor Reparationsmørtel, pletmaling og 2 gange maling
med Ytong indvendig silikatmaling (andre tilsvarende silikatmalinger kan anvendes).

Muligt valg af malingtyper

Vi anbefaler at benytte silikatmaling til vedligeholdelse af pladerne for at sikre en diffusionsåben
plade. Er der imidlertid behov for en mindre smudsmodtagelig og lettere rengørlig overflade, er
det muligt at anvende plastvægmaling eller acrylplastmaling i stedet. Der må aldrig anvendes
facademalinger eller lignende produkter til udvendig brug, med mindre leverandøren af malingen
angiver, at det er egnet til indvendigt brug.

Antal vedligehold

For at bevare pladernes diffusionsåbenhed er det begrænset hvor mange gang maling der kan
blive påført. Det er i øvrigt vigtigt, altid at følge malingleverandørens vejledning. Eksempelvis
vil nogle produkter kræve, at overfladen bliver grundet før malebehandlingen.

Så vidt det er muligt anbefales det i boliger, at anvende silikatmaling på pladerne. Her er der en
teoretisk mulighed for at male op til 100 gange, før det er nødvendigt, at afrense lagene igen. 

I kældre med risiko for fugtige ydervægge, kan det anbefales at anvende cementpulvermaling.
Malingen skal påføres direkte på et mineralsk underlag - aldrig på tidligere malede flader. 

Er der tapetseret med savsmuldstapet / glasfilt og malet med almindelig mat plastvægmaling,
giver det mulighed for at male 16 gange, før det er nødvendigt at afrense malingen.

Er der tapetseret med savsmuldstapet / glasfilt og malet med halvmat (glans 10 - 20) plastvægma-
ling / acrylplastmaling, giver det mulighed for at male 10 gange, før det er nødvendigt at afrense
malingen.

D Ytong multipor egenskaber
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Teoretisk mulige antal behandlinger. Her forudsættes, at malebehandling maksimal må få
tæthed på 25 i Z-værdi eller 4,9 i Sd-værdi. I dette skema vises eksempler på de to forskelli-
ge diffusionsværdier for malinger med normal lagtykkelse.

Antal mulige malinglag for de enkelte produkter. Z H2O

max. 25
Sd

max. 4,9

Silikatmaling (max.:  Z= 0,25.  Sd=0,049) 100 100

cementpulvermaling  (max.:  Z= 0,25.  Sd=0,49) 100 100

Plastvægmaling  (max.:  Z= 1,56.  Sd=0,3) 16 16

Acrylplastmaling  (max.:  Z= 2,5.  Sd=0,49) 10 10



Anvisning nr.: 1

Multipor Isoleringsplader  - nybehandling

Byggemateriale
Funktionsklasse 
Arbejdsmiljø 

Cementbaseret armerings puds, Multipor Letmørtel,
III
00-1, 00-4

Forudsætninger Finkornet overflade uden revner og oprivninger, og uden skræmmende ujævn-
heder. Generel planhedsafvigelse ± 3 mm på 1 m retskinne. Pudsen skal kunne
tåle behandling med pudsskraber eller carborundumsten nr. 80 uden at
smuldre. Overfladen skal være hvidtør.

Malebehandling eller tapetopsætning skal kunne foretages tilfredsstillende
uden forudgående spartling.

Delbehandlinger (til prøvebehandling)

- Slibning
- 2 gange maling med Ytong indvendig silikatmaling (andre tilsvarende

silikatmalinger kan anvendes).

Vedhæftning:
Lagtykkelse:

Krydssnit, kl. 5A - testtape: Tesa 4331.  
Fyldig påføring

Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade  

Flader, kanter og false fremtræder ensartede i kulør og glans, samt er glatte at
føle på. Porer, huller og samlinger er lukkede og udfyldte, men ikke nødven-
digvis udfyldt til niveau med omgivende flade. 

Ujævnhed fra underlaget vil forekomme.



Anvisning nr.: 2

Multipor Isoleringsplader  - vedligehold

Byggemateriale
Funktionsklasse 
Arbejdsmiljø 

Cementbaseret armerings puds, Multipor Letmørtel,
III
00-1, 00-4

Forudsætninger Overfladerne fremtræder stort set intakte, fastsiddende, let afsmittende og
tilsmudsede.

Delbehandlinger (til prøvebehandling)

- Afvaskning med grundrengøringsmiddel i almindelig brugsopløsning og
eftervask med rent vand.

- Let slibning
- Lukning af huller med Multipor Reparationsmørtel
- Pletmaling
- 2 gange maling med Ytong indvendig silikatmaling (andre tilsvarende

silikatmalinger kan anvendes).

Vedhæftning:
Lagtykkelse:

Krydssnit, kl. 5A - testtape: Tesa 4331.  
Fyldig påføring

Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade  

Flader, kanter og false fremtræder ensartede i kulør og glans, samt er glatte at
føle på. Porer, huller og samlinger er lukkede og udfyldte, men ikke nødven-
digvis udfyldt til niveau med omgivende flade. 

Ujævnhed fra underlaget vil forekomme.



DAFA UniFoilTM

Anvendelse
DAFA UniFoil anvendes i loft og 
vægkonstruktioner, hvor der er krav 
om dampspærre. Folien anvendes i 
bygninger, der periodevis er opvar-
mede og beboede.

Materialet
DAFA UniFoil består af en 100% ren 
CE-mærket Poly ethylen (PE) bane-
vare. Folien har en stor træk- og 
rivstyrke trods dens kun 0,15 mm 
tykkelse. 

Materialet tåler direkte sollys i max. 
3 mdr. og må ikke udsættes for 
direkte kontakt med træimprægne-
ring tilsat opløsningsmidler. 

DAFA UniFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop System og er en 
CE-mærket PE-folie i 0,15 mm. DAFA UniFoil er diffusionstæt og sikrer 
dermed, at fugt ikke vandrer ud i konstruktionen.

Med DAFA UniFoil som dampspærre i 
bygningsdele og konstruktioner med 
risiko for byggefugt, sikres effektivt mod 
skimmel, svamp og råd. 

– for det bæredygtige byggeri

Tekniske specifikationer

Længde 25 m

Banebredde 2 m 

Tykkelse * 0,15 mm 

Rullebredde 1 m

Damptæthed i 
sd-værdi

≥ 75 m

Brandklasse E

Farve Klar

DAFA nr. 620017403

EAN nr. 5705636363714 

DB nr. 1448913

Transport, levering  
og lagring
Oprullet på rør af genbrugspap, 
emballeret tæt pakket i PE-folie. 
Transporteres og opbevares liggen-
de på europalle. Opbevares beskyt-
tet mod vejrlig og direkte sol. Må 
maks. stables i 2 pallers højde.

* Tol. +/- 10 %

Kvalitetssikring
DAFA UniFoil er CE-mærket 
efter EU standard  
EN 13984

Skærevenlig dampspær-
refolie – sikrer et rent snit 
uden at folde eller flosse. 
Enkelt, hurtigt og sikkert!

Garanti
DAFAs funktions- og produktgaranti 
dækker i 15 år. Det betyder, at 
DAFA påtager sig alle omkostninger 
ved levering, udtagning og monte-
ring af de produkter, der indgår i 
konstruktionen. 

DAFA AirStop System® er et registreret varemærke i EU

E DAFA Unifoil
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DAFA UniFoilTM

Projektering
Ved projektering af utraditionelle 
og alternative konstruktioner bør 
der altid foretages en vurdering 
af fugtforhold og konstruktion for 
valg af rigtig dampspærreløsning. 

Tæthed
DAFA UniFoil tilhører typen af dif-
fusionstætte dampspærrer. Med en 
sd-værdi på ≥ 75 m er folien tæt. 

Sd-værdiens omregningsfaktor til 
z-værdi er ca. 5,7.

Dampspærren må max. placeres 1/3 inde i det totale varmeisoleringslag 
målt fra varmeste side af isoleringslag. Underlag for loftsbeklædning kan 
monteres uden på dampspærren i dimension, således at el-installationer 
o.lign. kan trækkes uden alt for mange gennembrydninger.  
 
Ved fastgørelse af DAFA UniFoil på sugende underlag, fx. på puds, beton 
eller ubehandlet træ, anvendes DAFA folieklæb.

Principløsning – Let ydervæg i stål.
1.  DAFA UniFoil hæftes med dobbelt klæbende tape 

til underlag af stål.
2. Evt. monteres z-profiler med plads til el m.v.

Principløsning – Skråvæg i tagkonstruktion af træ.
1.  DAFA UniFoil hæftes med hæfteklammer til 

underlag af træ.
2. Evt. forskalles med plads til el m.v.

Dampspærrefolien monteres med overlæg og tapes med DAFA dampspærretape.

Udførelse

1

2

ude

inde
2

1
ude inde

Anvend det komplette DAFA AirStop System til sikker tætning af kritiske gennembrydninger og bygningsdels overgange. 
Se også www.dafa.dk

Et udvalg af øvrige produkter i DAFA AirStop System®

DAFA ind - og 
udvendigt hjørne 

DAFA PE lysningsfolie 

DAFA universal  
rør- og kabelkrave

DAFA spærfodskrave

DAFA blå og grøn 
dampspærretape

DAFA folieklæb

DAFA PE sokkel-  
og remfolie 

DAFA dobbeltklæbende 
dampspærretape

DAFA A/S • Holmstrupgårdvej 12 • DK-8220 Brabrand • Tel. +45 87 47 66 66 • E-mail dafa@dafa.dk • www.dafa.dk

DECEMBER 2015



F Statiske beregninger for væghængte produkter
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G Statiske beregninger for udtræksbeslag
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Forsøgsvejledning til kopforsøg 
 

 
Figur I: Udskåret gipsprøve fuges fast til en akrylcylinder med silikone. 

 

 

 

Figur II: KNO3 anvendes som saltopløsning til forsøgene. 

H Kopforsøg vejledning
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Figur III: Adskilt kop. 

 

 

Figur IV: Glasset med saltopløsningen fastgøres til cylinderen med små gummistykker. Ovenpå lægges en gummiring for at tætne. 



 
Figur V: Afstanden ned til syrens overflade måles. 

 

 

Figur VI: Net monteres som skvulpesikring.   



  

Figur VII: Gipsprøven lægges ovenpå cylinderen, hvor der igen afsluttes med en gummiring for at tætne. 

 

 

Figur VIII: Til sidst strammes prøverne efter med en momentnøgle. 



 

 

Figur IX: Placeringen af de 12 kopper i klimakammeret. 

 

Figur X: Vejning af kop i klimakammeret. 



SV: Hvad er tykkelsen af et malerlag? 
Fra:  Allan Brohus (ab@malermestre.dk) 
Sendt: 26. februar 2016 08:30:08 
Til: kentdabelsteen@hotmail.com 

Hej Jonas og Kent 

Tak for jeres henvendelse. 

Det er desværre ikke nemt at give et enkelt og entydigt svar på lagtykkelsen af en enkelt malerbehandling, 
idet viskositeten og den mængde der kan påføres ved 1 behandling varierer rigtigt meget fra produkt til 
produkt. Der er eksempelvis meget stor forskel på en vinduesmaling og en vægmaling. 

Men måske dette her kan hjælpe jer lidt videre (det er ca. tal ved 1 påføring): 

  

Tør filmlagtykkelse Z-værdi PAM-værdi 

Kalk 150 my 0,5-1 1-2 

Cementpulvermaling 300 my ca. 1 ca. 2 

Silikatmaling 120 my ca. 2 ca. 4 

Olieemulsionsmaling 120 my ca. 2 ca. 4 

Akrylplastmaling/facadeakryl 100 my 1-3,5 2-7 

  

 

Med venlig hilsen 

  

Kontorchef Allan Brohus 

Danske Malermestre 

Asylvej 19 

8240 Risskov 

T: 8617 7199 

I Email Danske Malermestre
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Produktbeskrivelse
Glasfiberarmeret 13 mm gipskarton-
plade type A.
13 A-3 leveres med kartonklædte rette 
langkanter nr. 3 og skårne kortkanter.

Anvendelse
Knauf Danogips 13 A-3 standardplade 
anvendes indendørs i tørre rum til 
vægge og lofter med synlige samlinger 
og til undergulvskonstruktioner. 

Montage
Der monteres et, to eller tre lag 13 mm 
plader på underlag af stål eller træ. 
Pladerne opsættes med forskudte 
samlinger.

Mærkning
Knauf Danogips 13 A-3 standardplade 
er mærket på følgende måde:
Midten af pladen er markeret med 
prikker for skrueplacering med 300 mm 
mellemrum.
Bagsiden, midten af pladen: 
"Knauf Danogips, produktionslinie, 
holdnr., 13 A-3, dato, klokkeslet".

13 A-3

standardplade

Gipsplade type A
Kantudformning 3

Knauf Danogips A/S Tlf. (+45) 9657 3000 www.knaufdanogips.dk
Kløvermarksvej 6 Fax (+45) 9657 3001 info@knaufdanogips.dk
DK-9500 Hobro

12,5

Blad nr.: 15-11.14.3
Side: 1/1

Skårne kortkanter

Rette, kartonklædte 
langkanter

Produktdata
Egenskab Værdi Enhed
Mål Benævnelse 13 mm

Tykkelse 12,5 mm
Bredde * mm
Længde * mm
Vægt 9,2 kg/m²
Rumvægt 736 kg/m3

Tolerancer Tykkelse ±0,5 mm
Bredde +0/-4 mm
Længde +0/-4 mm
Vægt ± 4 %
Langkant, parallelitet 0 mm
Kortkant, retvinkelhed 2,5 mm/m bredde

Styrke Bøjningsstyrke på langs 6,2 MPa
Bøjningsstyrke på tværs 2,4 MPa
Forskydningsstyrke pr. befæstigelse 500 N

Varme λ-værdi 0,25 W/m•K
Max. påvirkning, 5-10 min < 120 °C
Max. påvirkning varig < 50 °C

Fugt Z - værdi 0,64 GPa•s•m²/kg
Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor 10
Længdeudvidelse ved variation 
i RF på 45-90%

0,04 %

Brand Reaktion på brand A2-s1,d0 (B1)
Beklædningsklasse K1 10

Standard Deklareret type efter EN 520 A
   * Se produktoversigt

J Gipsplade
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12  Mureren

KALKMØRTEL

Fagfolk og husejere får nu nye mu-
ligheder for at bevare den danske 
bygningsarv. Teknologisk Institut, 
Aarhus, har med støtte fra Realdania 
udviklet en kalkmørtel, der kombine-
rer bindeevne og isolerende egenska-
ber optimalt. 

Kalkmørtlen er udviklet til huse med 
høj historisk og arkitektonisk værdi, 
hvor det kan være vanskeligt at efter-
isolere, uden at husene mister deres 
karakter. 

- Mange af de nuværende isolerings-
materialer fungerer ikke godt sammen 
med bygningsarven, og derfor er  
flere husejere, der vil energirenovere 
deres bevaringsværdige huse, nødt 
til at søge dispensation hos Kultur-
styrelsen, siger en af udviklerne af 
kalkmørtlen, Thea Bech-Petersen, 
konsulent og restaureringsarkitekt 
ved Teknologisk Institut, Byggeri og 
Anlæg – Murværk.

SAMARBEJDE MED HISTORIEN
Kalkmørtlen er baseret på viden om 
den gamle læskemørtelteknologi,  
hvor den brændte kalk bliver læsket 
direkte i det våde sand under samtidig 
”kalkslagning”. Frem til starten af 
1700-tallet var denne metode domi-
nerende, når fagfolkene fremstillede 
kalkmørtler.  

- Mørtel med højt kalkindhold kan 
over tid blive ekstremt stærk, og ved 
at bruge erfaringer med læskemørtel-
teknologien kan vi lave en mørtel der 
udover at være stærk også er smidig og 
god at arbejde med for murerne, siger 
Thea Bech-Petersen.

I forbindelse med renovering af byg-
ninger bør nye materialer altid har-
monere teknisk med de eksisterende. 
Ved bevaringsværdige bygninger er det 
også klogt, at historien og renoverin-
gen går hånd i hånd. Af samme grund 
bidrager den nye kalkmørtel med det 
bedste fra fortidens læskemetoder og 
nutidens teknologi. 

- Vi har på ægte Storm P.-maner 
eksperimenteret os frem til den bedste 
sammensætning. I vores første forsøg 
brugte vi isbjørnehår for at udvikle 
isoleringen, men selv om hårene i sig 
selv isolerede godt, fungerede de ikke 
i kalkmørtlen. I stedet fandt vi frem 
til, at bittesmå, hule glaskugler skaber 
det bedste produkt, siger Thea Bech-
Petersen

GOD TIL ÆLDRE MURVÆRK
Transport og fordeling af fugt i mur-
værk afhænger af, hvilken mørtel  
der er blevet brugt. I murværk med 

kalkmørtel er fugten koncentreret  
i teglstenene, men indeholder mørtlen 
cement eller hydraulisk kalk, bliver 
fugten koncentreret i netop mørtlen. 

Derfor opstår der en speciel situation,  
når ældre, massivt murværk – opmuret 
i ren kalkmørtel – bliver pudset ind-

Teknologisk Institut og Realdania har udviklet en isolerende kalkmørtel, der mod-
virker indvendige fugtskader, forbedrer indeklimaet og sænker energiforbruget. 
Mørtlen gør det nemmere at renovere bevaringsværdige huse
AF JOURNALIST SØREN FRANDSEN

NY KALKMØRTEL KAN 
SIKRE BYGNINGSARVEN

I udviklingen af kalkmørtlen udførte 
Teknologisk Institut med støtte fra 
Realdania en lang række forsøg på 
såkaldte prismer lavet af mørtlen. Her 
blev blandt andet kalkmørtlens tryk-
styrke og varmeledningsevne målt. 

”...når vi får startet en 
produktion, vil kalkmørt-
len ramme et område, 
hvor alternativerne er 
meget svære at få øje på”

K Uddrag fra 3F bladet "Mureren", Nr. 2/2016 - 22. årgang - April
2016, s. 12-13
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KALKMØRTEL
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vendigt med mere moderne produkter 
som kalkcementmørtel eller hydraulisk 
kalkmørtel. Her vil pudsen ophobe 
fugt fra muren, så isoleringsevnen 
falder, hvilket kan føre til problemer 
med indeklimaet. Et problem, som den 
nyudviklede kalkmørtel kan løse. 

Det er dog endnu ikke muligt at købe 
kalkmørtlen i løs handel, men står det 
til Thea Bech-Petersen, er det kun et 
spørgsmål om tid.

- Vi leder efter en fabrikant, der har  
mulighed for at løfte opgaven i større 
skala, og når vi får startet en produk- 
tion, vil kalkmørtlen ramme et område,  
hvor alternativerne er meget svære at 
få øje på, siger Thea Bech-Petersen.

Den nye kalkmørtel er udviklet af 
Teknologisk Institut med støtte 
fra Realdania.

•  Udkastmørtlen er en ren kalkmørtel tilført forstær-
kende fibre og plastificeringsmiddel af samme type 
som til den isolerende mørtel, og den har et tilslag 
af sand. 

•  I den isolerende kalkpuds er brugt brændt kalk 
(CaO) fra firmaet Faxe Kalk A/S. 

•  Der er anvendt polypropylenfibre af samme type 
som til udkastmørtel, Fibervision WL Create 1.7 dtex 
6 mm. Formålet med fibrene er at holde bedre sam-
men på mørtlen og gøre den mere robust. 

•  Der er anvendt glaskugler af typen K1 fra produ-
centen 3M. Da glaskuglerne er lette og hule, giver 
de mørtlen en høj isoleringsevne. Samtidig øger 
glaskuglerne kalkmørtlens styrke. 

•  Mørtlen tørrer ikke hurtigt ud, fordi den har fået 
tilført plastificeringsmidlet Sikanol, der normalt bliver 
brugt i beton. Sikanol får mørtlen til at holde bedre 
på vandet. Det betyder, at mørtlen både holder en 
smidig og luftig konsistens i længere tid og reduce-
rer den senere revnedannelse.

Det er simpelt at bruge den nye 
kalkmørtel.

•  Kast udkastmørtel på overfladen, der skal pudses. 
•  Brug en tykkelse af den isolerende mørtel, der pas-

ser til den givne situation. Pudstykkelsen kan variere 
fra 20-60 millimeter – pudsen kan derfor bruges til 
at udligne ujævnheder i murværket. 

•  For at skabe en ensartet overflade er det som afslut-
ning muligt at påføre et lag finpuds.

En ny 
generation 
af mørtel

Sådan gør du

Teknologisk Institut 
i Aarhus har arbejdet 
med læskemørtel-
teknologien gennem 
flere år. Forsøgene 
med den nye kalk-
mørtel har stået på 
gennem de sidste 
halvandet år.

”At bruge kalkmørtlen 
svarer til at give huset 
en varm jakke på. 
Varmeledningsevnen 
for pudset er 0,07 W/
(m2K), hvilket er syv 
gange lavere end for 
en almindelig rød, 
blødstrøgen mursten”



Effektiv forbedring af dit indeklima 
og bekæmpelse af skimmelsvamp  
med SKAMOPLUS

SKAMO
PLUS

Den RIGTIGE løsning der ikke  
bare isolerer  
SkamoPlus løser problemet med skimmelsvamp i 
boligen og forbedrer dit indeklimaByggros A/S 

Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 59 48 90 00
Fax: 59 48 90 05
www.byggros.com

SkamoPlus klimaplader Tykkelse TUN nr. Antal m2
pr. pakke

25 mm 

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607767 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607768 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607769 3,66

*50 mm

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607770 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607772 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607773 3,66

*100 mm

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607774 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607775 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607777 3,66
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Efterisoler indvendigt med  
SkamoPlus til glæde for din  
sundhed og dit varmeregnskab 

1  En sammensætning med en høj pH-værdi, der  
forhindrer skimmelsporer i at formere sig.

2  En isoleringsværdi (Lambda-værdi) på 0,062 W/
(mK), der isolerer ydervæggen og hæver temperatu-
ren op over dugpunktet. Dermed undgår du, at der 
kondenserer fugt på overfladen. Løsningen fjerner 
ligeledes kuldebroer.

3  En diffusionsåbenhed, der regulerer fugten i omgi-
velserne ved at optage og afgive fugt under regule-
rede forhold. Det forbedrer indeklimaet.

4  En høj kapillaritet, der kan flytte fugt fra den kolde 
side af en væg til den varme side, hvor den fordam-
per ud i rummet.

SkamoPlus er anvendt ved restaureringen af ”Der Dresdner Zwinger”, 
der er på UNESCO’s liste over bevaringsværdige bygninger i verden.

Det største sundhedsskadelige problem i danske huse 
i dag er skimmelsvamp. Manglende isolering, forhøjet 
luftfugtighed og kuldebroer i konstruktionen er bl.a.  
årsag til skimmelsvamp. 

Permanent løsning på skimmelsvampproblemet

 

Én plade - flere fordele

SkamoPlus-pladerne er produceret i Danmark af 
kalk, silika, træfibre og vand. Sammensætningen 
af materialerne giver pladerne fire vigtige egen-
skaber:

SKAMO
PLUS

SkamoPlus-pladerne er nemme at forarbejde og kan 
bearbejdes med ganske almindeligt håndværktøj.” ”



Selv tynde SkamoPlus-plader giver  
markant besparelse

” ”
Det er påvist, at hvis du sætter en 25 mm tyk 
SkamoPlus-plade op på en uisoleret ydervæg, vil du 
kunne opnå op til 50% reduktion af dit varmetab.

Opsætning og pudsning af SkamoPlus 
indeklimaplade med Weber Multi 292

Opsætning

Væggens overflade skal være plan, fri for mikroorganis-
mer* (skimmel), samt fast og bæredygtigt.

kraftig boremaskine påsat piskeris, i max. 6 min.

ensartet fuldt dækkende lag.
-

maplade med vand for at nedsætte pladens sugeevne.

påført Weber Multi 292.

Pudsning
SkamoPlus indeklimapladen pudses med Weber Multi 
292. Pudsningen udføres som en 2-lags behandling, for  
at modvirke synlige pladesamlinger gennem pudslaget.

kraftig boremaskine påsat piskeris, i max. 6 min.
-

derne med vand, for at nedsætte pladernes sugeevne.
-

bræt påtrækkes Weber Multi 292 i et heldækkende lag 
på 1-2 mm.

Multi 292, som efterfølgende pudses/filtses. Væggen 
kræver herefter ikke yderligere behandling.

Maling
Når overfladen er hvidtør, typisk efter 1 uge, kan der ma-
les med Weber Ton 411 Top diffusionsåben maling eller 
Weber silikatmaling.

*Mikroorganismer skal fjernes, ligesom øvrig  montagevej-
ledning mv. skal følges, for at Byggros A/S kan stå inde 
for det fremtidige resultat.

Enkel montage - udføres uden store  
omkostninger til klargøring

Positive erfaringer fra Tyskland

(se billedet 
øverst t.v.)



SKAMO
PLUS

     www.skamol.com

Byggros A/S 
Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 59 48 90 00
Fax: 59 48 90 05
www.byggros.com

For yderligere information, 
kontakt:

BRANDHÆMMENDE

BRANDHÆMMENDE
FORHINDRER 

FORHINDRER 
SKIMMELSVAMP

MILJØVENLIG

MILJØVENLIG

* Bestillingsvarer

Egenskaber Fakta

3

SkamoPlus klimaplader Tykkelse TUN nr. Antal m2
pr. pakke

25 mm 

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607767 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607768 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 25 mm 1607769 3,66

*50 mm

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607770 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607772 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 50 mm 1607773 3,66

*100 mm

6 plader á 0,61 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607774 3,66

2 plader á 0,61 + 2 plader á 1,22  x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607775 3,66

3 plader á 1,22 x 1,0 m + 1 sæk multiklæb 100 mm 1607777 3,66
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		God varmeisolering

	Ubrændbar

	Formstabil

	Trykfast

		Diffusionsåben

		Ingen fibre

	Miljøvenligt

Produkt 
Ytong Multipor er fremstillet af 
naturlige råstoffer: kalk, sand, 
cement og vand. I fremstillings-
processen dannes luftfyldte 
porer, som giver Multipor de gode 
varmeisolerende egenskaber. 
Ytong Multipor er ubrandbart. 
Pladerne leveres i formatet 
600×390 mm og i tykkelser fra 
50 mm til 300 mm. Overfladen 
er glat. 

Egenskaber 
Ytong Multipor er formstabile, 
har lav vægt og lille varmeled-
ningsevne. Ytong Multipor er 
diffusionsåbent og bidrager til et 
behageligt og sundt indeklima 
ved at optage og afgive rumfugt 
i takt med svingningerne. De 
uorganiske plader skades ikke 
af fugt.

Montage 
Ytong Multipor Isoleringsplader 
limes fast til underlaget med 
Multipor Letmørtel. På vægflader 
bruges tillige dybler. Vægflader 
må højst isoleres med 300 mm 
YtongMultipor. 
Ytong Multipor tilpasses med 
almindeligt håndværktøj.  
Indvendige flader kan pudses 
med Multipor Letmørtel med 
Ytong Armeringsnet og derefter 
finpudses  og males.

Transport og opbevaring 
Ytong Multipor plader leveres 
på plader pakket med folie. På 
byggepladsen opbevares Ytong 
Multipor tørt.

Miljøvenlig isolering 
Ytong Multipor er fremstil-
let efter Xellas principper for 
bæredygtig produktion – fra 
råstofudvinding til produktion 
og genanvendelse. Multipor er 
certificeret efter ISO 14025 og 
deklareret som miljøvenligt 
produkt fra Institut für Bauen 
und Umwelt  (IBU ). Multipor er 
tildelt Natureplus kvalitetsmær-
ket som et bæredygtigt produkt.

Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade  
til indvendig isolering af ydervæg
Tekniske data

Ytong Multipor er lette, massive, mineralske isoleringsplader, der anvendes til ind-
vendig isolering af kældervægge og ydervægge. Velegnet til renoveringsopgaver.

Dato: Marts 2014  -  Blad: 180 -  Side: 1/2

M Ytong Multipor information
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Måltolerancer ± 2 mm (EN 822:1994-7)
Densitet ca.115 kg/m3 (EN 1602:1996-11)
Trykstyrke ≥ 300 kPa (EN 826:1996-05)
Varmeledningsevne λ10dry 0,042 [W/mK] *) (ETA-05/0093)
Vanddampdiffusiosnsmodstand µ 5 (EN 12086:1997-06)
Varmeudvidelseskoefficient K1 10-5/K
Specifik varmekapacitet C 1,3 kJ/(kgK)
Brandegenskaber Ikke brændbar (EN 13501-1)
  Brandklasse A1  (EN 13501-1)
Trækstyrke ≥ 80 kPa (EN 1607:1996-11)
Bøjningsstyrke ≥ 80 kPa (EN 12089:1996-06)
E-modul 216 N/mm2 

Deformation ved 1000 N punktlast ≤ 1 mm (EN 12430:1998+A1)
Vandoptag 
 ved kortvarig neddykning  WP = 2,0 kg/m2 (EN 1609:1996+A1)
 ved langvarig neddykning WLP = 3,0 kg/m2 (EN 121087)
Vandabsorption (ved 23°C og 80% RF)  ≤ 6 volumen-% 
Dimensionsstabilitet ved given temp. 0°C : 0,5% (EN 1604:1996+A1)
Dimensionsstabilitet ved given temp. og RF 23°C/ 90°C : 0,5% (EN 1604:1996+A1)

Tekniske data iht. CE certifikat ETA-05/0093

Xella Danmark A/S

Helge Nielsens Allé 7

DK-8723 Løsning

Tel.:  +45. 75 89 50 66

Fax:  +45. 75 89 60 30

www.xella.dk
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Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade  
til indvendig isolering af ydervæg
Tekniske data

Disse angivelser er oplyst og udgivet af Xella Danmark A/S. Vi rådgiver og informerer i vores informationsmateriale efter 

nuværende viden indtil publiceringstidspunktet. Anvendelsen af porebeton er underlagt gældende bestemmelser, regler, 

godkendelser og ændringer af disse, og vore oplysninger er ikke juridisk bindende. Det er den projekterendes ansvar at tilse, 

at love og regler (statik) er overholdt i hvert enkelt tilfælde.

Dato: Juni 2012  -  Blad: 180 -  Side: 2/2

L

B

T

*)  Ytong Multipor kan til projekter leveres  med varmeledningsevne λ10dry  = 0,039 W/mK.  

Se CE deklaration for øvrige tekniske specifikationer.



ProduktData

Ytong Multipor Letmørtel

Produkt
Mineralsk letmørtel til klæbning og armeringslag 
med overfladestruktur til at filtse.

Brug
 Klæbemørtel til Ytong Multipor Isolerings- 
 plade.
 Netsarmeret letspartel på isoleringsplader.
 Filtse-pudsstruktur som Slutpuds.
 Fiberarmeret spartel- og repartionspuds og
 Grundpuds for puds – kan bruges universelt.
 Spartelpuds i et tyndt lag på jævne under- 
 lag indendørs som fx porebeton eller kalk - 
 sandsten-planelementer.
 Klæbe- og kontaktmørtel til sokkel- og  
 perimeterisolering (overfladen på pladerne 
 gøres ru først).
 Sokkelpuds i to lag.

Egenskaber
 Farve naturhvid 
 Let at forarbejde og meget holdbar, til at filtse
 Høj klæbeevne
 Meget drøj
 Lav densitet
 Vandafvisende
 Diffusionsåben
 Kan forarbejdes på maskine
 Modstandsdygtig over for vejr og frost 
 efter hærdning 

Kvalitet
Bindemiddel ifølge DIN EN 197 cement og DIN 
1060 byggekalk. Kornkurve, DIN 4226 indtil 2 mm. 
Lavt krom indhold ifølge TRGS 613. Trejdepart og 
egenkontrol ifølge DIN 18557.

Forarbejdning
Beskyt frisk puds mod for hurtig udtørring, dæk 
den af, eller hold den fugtig. Arbejd ikke med den i 
temperaturer under 5° C.

Almindelige advarsler
Mørtel reagerer alkalisk med fugt, beskyt derfor 
hud og øjne. Skyl grundigt med vand ved berøring. 
Søg straks læge, hvis stoffet kommer i kontakt 
med øjnene. 

Xella Kundeinformation
 + 45 75 89 50 66 
 Tilbud@xella.com

 www.ytong.dk
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Tekniske data Ytong Multipor Letmørtel

Letmørtel letvægt Ifølge EN 998-1

Trykklasse CS II, 1,5-5,0 N/mm2

Diffusionsmodstandstal µ < 10

Kapillær ,vandoptagelse W 2 
 c < 0,2 kg/m2min0,5

Varmeledningsevne λ10, dry = 0,18 W/mK

Brandklasse A 2, ikke brændbart

Konsistens Parat til at forarbejde

Forarbejdningstid Ca. 1,5 timer

Omgivelsernes temperatur ≥ 5 °C

Opbevaring Tørt på palle 
 12 måneder

Leveringsform 20 kg pr. sæk
 35 sække pr. palle

Forarbejdning 

Rækkevidde pr. sæk Ca. 30 l vådmørtel,
 nok til ca. 6 m2

 med 5 mm tykt lag

Vandforbrug pr. sæk Ca. 7,5 - 8,0 l

Armeringspuds med 
indlæg af net Ca. 5 mm

Indendørs tynd puds, etlags Ca. 5 mm

Sokkelpuds: 
Grundpudstykkelse Ca. 10 mm
Andet pudslag Ca. 3 - 5 mm

N Ytong Letmørtel information
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Bindemiddelbasis
Alkalisilikat, polymerdispersion

Farvetone
Hvid (RAL 9003)

Forbrug
Ufortyndet ca. 0,30 l/m2, 
alt efter underlagets sugeevne og struktur

Leveringsform
Plastspand 12,5 l netto

Opbevaring
Fast lukket, køligt og frostfrit,
kan opbevares 12 måneder

Brug
 Ytong Multipor Indendørs Silikatfarve 
 egner sig til at male med indendørs 
 på Ytong Multipor Kalkpuds, 
 Ytong Multipor Letmørtel og alle 
 andre mineralske underlag.
 Også egnet til umiddelbar påføring på 
 Ytong Multipor Isoleringsplade 
 (Styrker overfladen uden at skade 
 diffusionsåbenheden)

Egenskaber
 Uden konserveringsmidler, derfor egnet 
 til allergikere
 Uden blødgøringsmidler & uden 
 fogging-aktive stoffer
 Hæmmer væksten af bakterier 
 og svampe på grund af naturlige 
 alkaliindhold
 Høj diffusionsevne
 God klæbeevne på grund 
 af kiseldannelse  
 med mineralske underlag
 Vådklasse: 2
 Rækkevidde 1, ved forbrug på 7 m2/l
 Glansgrad: stump mat
 Kornstørrelse: fin (< 100 µm)
 VOC-mærkning:(kategori A/a): 30 g/l  2010
 Dette produkt indeholder < 1 g/l VOC 

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og vedhæft-
ningsklart.

Forarbejdning
Spandens indhold røres grundigt op! Brug 
ikke nogen røremaskiner med arme af  
aluminium, fare for misfarvning! Tilsæt maks. 
5 % vand for at opnå arbejdskonsistens.  
Påfør Ytong Multipor Indendørs Silikatmal-
ing regelmæssigt med kalkekost, rulle eller 
med sprøjte. Der kan påføres to lag. Genta-
gelse efter 4-6 timer (ved 20° C og 65 % relativ  
luftfugtighed).

Områder, der ikke skal males, afdækkes. 
Mindste forarbejdningstemperatur + 8° C! 
Bruges ikke hvor der er høj luftfugtighed. 
Rengør arbejdsredskaber straks efter brug 
med vand.

Arbejdsbeskyttelse
Ytong Multipor Silikatmaling (indendørs) farve 
er alkalisk! Beskyt hud og øjne! Indånd ikke 
sprøjtedamp.

Xella Kundeinformation
 + 45 75 89 50 66 
 Tilbud@xella.com

 www.ytong.dk
 
 

D
en

ne
 t

ek
ni

sk
e 

sp
ec

ifi
ka

tio
n 

er
 v

ej
le

de
nd

e.
 D

er
 t

ag
es

 f
or

be
ho

ld
 f

or
 t

ek
ni

sk
 v

id
er

eu
dv

ik
lin

g.
 G

æ
ld

en
de

 f
ra

 0
7.

20
13

ProduktData

Ytong Multipor Silikatmaling

O Ytong Di�usionsåben silikatmaling information
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Figur A: Temperaturens forløb for Xella’s Ytong Multipor W2 

 

Figur B: Temperaturens forløb for Xella’s Ytong Multipor W3 

P Grafer for Temperaturforløb
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Figur C: Temperaturens forløb for Xella’s Ytong Multipor W1, W2 & W3 

 

Figur D: Temperaturens forløb for referencevæggene 



 

Figur E: Temperaturens forløb for iQ-Therm 

 

Figur F: Temperaturens forløb for SkamoPlus 



 

Figur G: RF-forløb for Xella’s Ytong Multipor W2 

 

Figur H: RF-forløb for Xella’s Ytong Multipor W3 

Q Grafer for Relativ Fugtighed
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Figur I: RF-forløb for referencevæggene 

 

Figur J: RF-forløb for iQ-Therm 



 

Figur K: RF-forløb for SkamoPlus 



 

Figur L: Vandindholdets forløb for Xella’s Ytong Multipor W2 

 

Figur M: Vandindholdets forløb for Xella’s Ytong Multipor W3 

R Grafer for Fugtinghold
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Figur I: RF-forløb for referencevæggene 

 

Figur J: RF-forløb for iQ-Therm 



 

Figur K: RF-forløb for SkamoPlus 



 

Figur Q: Isoplet-diagram for referencevæg, akrylplade, blank mur 

 

 

 

Figur R: Isoplet-diagrammer for Ytong Multipor, læderstykke, imp. mur 

S Isoplet grafer
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