
1

TA REDA PÅ HUR DU BYGGER 
ETT TAK SOM KLARAR DET SVENSKA KLIMATET

SUPERISOLERING FÖR DET SVENSKA HEMMET

thermano.eu

FLACKA TAK
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Möjlighet att reducera isoleringstjocklek – 
viktigt när det gäller värmeisolering 
av befi ntliga tak med gavlar, 
hängrännor osv.

Tunnare isolering och lätta paneler 
(material med låg densitet på 30 kg/m3) 
– hela konstruktionen blir lättare vilket sparar 
på kostnader för bärande stålkonstruktion 
med upp till 20%!

FÖRDELAR MED THERMANO 
VID ISOLERING AV FLACKA TAK

Oträffbar energieffektivitet

Energisnålt tak: 113 mm tjockt

Takets beräknade värmegenomgångskoeffi cient U=0,20 W/m2 ·K 
- enligt Ministeriets för infrastruktur och utveckling krav som gäller 
fr.o.m. den 1 januari 2014.

THERMANO panelens högeffektiva energisnålhet ger:

Exempel:

Takisolering på 5000 kvm som uppfyller krav på värmegenomgångskoeffi cient
U=0,20 W/m2 ·K som innehåller mineralull med densitet på 130 kg/m3 och tjocklek 
på 200 mm väger även 130 ton.* Men använder du THERMANO med PIR-skum
som uppfyller alla krav redan med tjocklek på 113 mm - blir det bara 17 ton!** 
Tung värmeisolering med ull spelar en stor roll på vintrarna när taket belastas med snö. 

* för mineralull med värmekonduktivitet Λ=0,037 W/m·K och tjocklek på 200 mm blir värmegenomgångskoeffi cient 
U=0,19 W/m2   ·K
** för THERMANO panel med värmekonduktivitet Λ=0,023 W/m·K och tjocklek på 113 mm blir värmegenomgångsko-
effi cient U=0,20 W/m2   ·K

PIR THERMANO

λ=0,037 W/m·K

λ=0,035 W/m·K

λ=0,023 W/m·K113 mm

190 mm

200 mm

Skummad polystyren
(EPS cellplast)

Mineralull
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Jämför värmeisolering

PIR THERMANO blir lättare i jämförelse till konkurrensprodukter av mineralull vilket innebär att 
hela byggnadskonstruktionen får lägre krav på bärförmåga och därmed blir möjligt att kraftigt 
minska konstruktionskostnader - ända upp till 20%!

* Isoleringsvärden för år 2014, 2017, 2021 enligt krav i Ministerns för infrastruktur och utveckling 
förordning av den 5 juli 2013.

Tekniska krav för fl acka yttertak

Tekniska krav för flacka 
yttertak på byggnader 

med inomhustemperatur > 16°C

För allmän-, 
produktions-, lager- 

och kommunalbyggindustri

fr.o.m. den 1 januari 2014*

fr.o.m. den 1 januari 2017*

fr.o.m. den 1 januari 2021*

Krävs
Umax

0,20

0,18

0,15

Tjocklek
[mm]

113

140

160

Tjocklek
[mm]

200

220

280

U
[W/m2 ·K]

0,20

0,16

0,14

U
[W/m2 ·K]

0,19

0,16

0,14

R
[m2 ·K/W]

5,08

6,26

7,13

R
[m2 ·K/W]

5,41

5,95

7,57

Vikt
kg/m2

3,6

4,2

4,8

Vikt
kg/m2

26,0

28,60

36,40

PIR THERMANO
(λ=0,023 W/m·K; densitet = 30 kg/m3)

Mineralull
(λ=0,037 W/m·K; densitet = 130 kg/m3)

Värmeisoleringsmassa i fall av mineralull 
och krav på värmegenomgångskoeffi cient 
för fl ackt yttertak blir åtta gånger större 
än när det gäller PIR THERMANO paneler 
med samma värmeisoleringskrav!

Allt eftersom PIR THERMANO har bättre 
värmeisoleringsegenskaper, vilket påverkar 
hur mycket material krävs för att isolera 
taket (PIR-produkter är tunnare men behåller 
samma isoleringsegenskaper som ull) och 
dessutom har båda produkter olika densitet 
(30 kg/m3 för PIR THERMANO i jämförelse 
till 130 kg/m3 för mineralull).

Tekniska belastningar
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THERMANO PIR är en modern, 
miljövänlig och ekologisk produkt med unik 
värmeisoleringsförmåga.

Standardanalyser LCA -Life Cycle 
Assessment (livscykelanalys), genomförda 
med hänsyn till olika faktorer, visade 
att PIR-skum är en produkt där 
miljökostnaden, räknat från tillverkningen, 
genom användning och till slutlig 

avfallshantering, blir en av de lägsta jämfört 
med andra typer av byggisolering.

De förbrukar minst av naturliga fossila råvaror 
enligt ADP - Abiotic Depletion Potential 
(resursutarmning av abiotiska resurser) 
och kan modifi eras mest genom att utnyttja 
miljövänliga förnyelsebara resurser (växter).

De är totalt fria från ämnen som bryter ner 
ozonlagret, ODP - Ozone Depletion Potential 
(ozonuttunnande potential).

De kan återvinnas och i stor del teranvändas.
De innehåller inga delar, tillägg eller fi ber som 
skulle irritera halsen, ögonen eller huden.

Exempel:

För en byggnad med ett fl ackt yttertak (upp till 3,5 % taklutning) som fi nns 
i en snö belastningszon 3 (1,44 kN/m2), med takkonstruktion av:

Trapetsplåt för takkonstruktion TR50.260.1038 med tjocklek på 0,75 mm 
– blir beräknad belastning lika med 0,077 kN/m2

Ångspärr och takbeklädnad – 0,022 kN/m2

Värmeisolering med tjocklek som uppfyller krav på rätt värmegenomgångskoeffi cient
(PIR THERMANO med tjocklek på 113 mm = 0,033 kN/m2, mineralull med tjocklek 
på 200 mm = 0,36 kN/m2) kan belastningsskillnaden uppnå över 15% för THERMANO.

MILJÖ

Hög tryckbeständighet  – 150 kPa (15 ton/m2)

Låg absorption

Enkel montering

Mer än dubbelt så mycket än
tidigare isolering av fi bersmaterial, 
där tryckbeständighet innebär:

Ingen risk för mekaniska skador 
på ytan – du kan gå på taket, t.ex. 
för underhåll eller snöröjning utan 
risk för skador.

- mindre eller lika med 2% - beständighet mot svampar, mögel, 
mikroorganismer, skadedjur

- enkel hantering
- hög kompabilitet med olika 
ång- och vattenspärr samt andra 
byggprodukter

- låg risk för s.k. monteringsfel 
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ANVÄNDNING

Modern värmeisolering av flacka yttertak på trapetsplåt

Modern värmeisolering av flacka yttertak på mellanbjälklag i betong

1. Tätskikt, 2. THERMANO värmeisoleringspanel, 3. Ångspärr, 
4. Lutningslager, 5. Underlag i armerad betong - bärande underlag

1. 2. 3. 4.1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.1. 2. 3. 4. 5.

1. Tätskikt, 2. THERMANO värmeisoleringspanel,
3. Ångspärr, 4. Trapetsplåt - bärande underlag
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THERMANO
TEKNISKA UPPGIFTER

Material

THERMANO är en styv värmeisoleringspanel av polyisocyanurat (PIR), 
100 % freonfri (innehåller varken CFC eller HCFC).

PIR tillverkas i skumreaktion mellan 
fl ytande ämnen (mest organiska polyoler 
och isocyanater) med tillägg av aktivt 
skummedel. Hela setet appliceras 
kontinuerligt mellan två beklädnadsskivor 
som begränsar skummets volym.

Värmeisoleringsresultat optimeras 
genom väl utvalda organiska ämnen, 
nödvändiga kemiska tillägg och fullständigt 
miljövänligt skummedel.

Som resultat skapas en mikrocellulär 
struktur med över 90 % avstängda och 
gasfyllda celler med låg värmegenomgång. 
En sådan struktur garanterar otroligt bra 
beständighet och unik värmeisolering - mycket 
bättre i jämförelse till mineralull eller frigolit.

Tekniska parametrar

enligt PN-EN 13165 standard
- Deklarerad värmekonduktivitet
λD=0,023 [W/m·K], med hänsyn till åldring 

- Skrymdensitet: 30 kg/m3

- Tryckhållfasthet 150 kPa 
(vid 10% deformation)

- Vattenabsorption <= 2%
- Brottgräns TR70
- Ångspärr: μ = 50-100
- Klasa ogniowa Euroklasa E
- Gastät sandwich-beklädnad med 

aluminiumfolie

Mått

- Totalbredd: 1200 mm
- Modulbredd (beklädnad):
 1185 mm (för skarvtyp TOP - fals),
 1200 mm (för skarvtyp BASIC- enkel)
- Totallängd: 2400 mm
- Modullängd (beklädnad):
 2385 mm (för skarvtyp TOP - fals),
 2400 mm (för skarvtyp BASIC- enkel)
- Övriga mått:
- 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm
- på specialbeställning kan vi tillverka paneler 

med längd upp till 5000 mm
- Tillgängliga paneltjocklekar: 40, 50, 60, 80, 

100, 113, 120 mm 
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Eldfasthet

När det gäller skummad polyuretan så har styva PIR-skum (polyisocyanurat) paneler belagda med alufolie den bästa 
eldfastheten. Speciellt utvecklad materialformel ökar kraftigt tändningstemperatur och innebär större omfattning 
av brukstemperaturer vilket leder till att panelerna är mer eldfasta än några vanliga värmeisoleringsprodukter 
i byggbranschen.

Värmeisolering av fl ackt yttertak på trapetsplåt

THERMANO på tak täckta med PVC-membran eller varmklistrad takpapp har genomgått eldfasthetsprov på FIRES 
prövningslabb och klassifi cerats till brandklass RE30/REI20 oberoende om det gäller trapetsstål eller armerad betong 
som är den bärande konstruktionen.

Resultatet uppfyller krav i “Tekniska villkor och krav för byggnader och deras placering” för yttertak på byggnader med 
den bästa brandklassen “A”.

Prövningen gällde THERMANO värmeisolering utan extra brandskydd t.ex. av mineralull.

THERMANO har den europeiska brandklassen Euroclass E.

Förkolning på PIR-panelen isolerar 
och spärrar området från elden

I direkt eldkontakt skapas den svarta 
förkolningen automatiskt på panelens 
yta vilket spärrar brandspridning inåt 
och samtidigt ökar takets eldfasthet 
(skyddar från vidare brandspridning).
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ISOLERING AV FLACKT YTTERTAK

THERMANO paneler - unikt 
energisnåla, lätta och enkla 
att montera – passar perfekt som 
värmeisolering på fl acka yttertak av 
trapetsplåt eller betong. De uppfyller 
alla krav för takets värmeisolering 
med mindre tjocklek i jämförelse 
med andra produkter.

Lägg panelen på bärunderlaget
täckt med ångspärr.
Underlaget ska vara jämnt 
och torrt; avlägsna allt material
efter avslutade byggarbeten
(t.ex. skruvar, spikar,
metallrester) innan 
du börjar montera paneler.

THERMANO kan kapas
beroende av takets
form och konstruktion
med allmänt tillgängliga
verktyg, t.ex. kapsåg,
såg för trä eller metall, skarpa
knivar etc.

Utförandeanvisningar

1. Att förbereda underlag 2. Att kapa paneler

d [mm] R [m2 ·K/W]U [W/m2 ·K]
värmemotståndvärmegenomgångsko-

efficient
panelens tjocklek

*  De flesta beställningar 2000 m2

λ 
= 

0,
02

3 
W

/m
·K

 40*

50

 60*

80

100

113

120

0,52

0,43

0,36

0,27

0,22

0,20

0,19

1,91

2,34

2,78

3,65

4,52

5,08

5,39
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3. Att lägga paneler

THERMANO paneler läggs på ångspärr, t.ex. PE-folie eller papp som ångbroms. På underlag 
med trapetsplåt placeras dem med den längre sidan vinkelrätt till plåtens korrugering - det 
underlättar att montera pinnar på trapetskorrugeringen.

När du lägger paneler observera att det inte uppstår gap i värmeisolering. Eventuella brister 
kan fyllas i med lågexpanderande polyuretanskum.

THERMANO paneler kan läggas
i ett eller dubbellager. I båda fall följ
förbi-placering schema för att undvika
skarvning i samma linje i alla lager. 
Paneler placeras enligt vad som 
anges i schemat och på bilden ovan.

1185

2385

“Förbi-placering” - schema för ett lager THERMANO 
värmeisolering med markerade infästningsplatser.
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4. Att montera paneler

5. Tätskikt

Paneler monteras med följande set: teleskophylsa + rätt skruv. Minimalt antal fästelement 
för att montera värmeisoleringspaneler på underlag blir 2 st per 1 kvm (6 st per en panel 
på 1200x2400 mm). Fästelement monteras enligt schemat. Det är förbjudet att montera fl er 
än en panel med ett fäste.

Färdigmonterad THERMANO värmeisolering täckts av tätskikt. Tätskikt på taket, 
i form av PVC-, TPO-/FPO-, EPDM-membran eller bitumenmatta monteras på underlaget 
med mekaniska fästelement enligt anvisningar från tätskiktsleverantören..

Typ av fästelement för THERMANO beror på isoleringstjocklek.

THERMANO isoleringstjocklek
[mm]

R45 hylsa + skruv PS-4,8
[mm]
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MONTERINGSDETALJER FÖR THERMANO 
VÄRMEISOLERING PÅ FLACKT TAK

THERMANO paneler på ett flackt yttertak med betongunderlag 
- ett lager

THERMANO paneler på ett flackt yttertak med betongunderlag 
- dubbellager

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong
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THERMANO paneler på ett flackt yttertak med underlag 
av trapetsplåt - ett lager

THERMANO paneler på ett flackt yttertak med underlag 
av trapetsplåt - dubbellager

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Trapetsplåt - bärande underlag

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Trapetsplåt - bärande underlag
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Takavvatning, detalj

Luftspalt i yttertak, detalj

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong Tätning enligt projekt 
från takspaltstillverkare

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong

Skyddsband med 
fl exibelt vattenspärrTätande 

varmskarv

Permanent fl exibelt material

Fästelement 
med teleskophylsa

Flexibel 
expanderande fyllning
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Värmeisolering på låg gavel, detalj

Takavvattning, detalj - avvattning till hängrännor

A-A

11
85

C
a.

 1
20

0m
m

Ventilationshuv av plattjärn
Ventilationshuv av plattjärnFästelement

Tätningsband, t.ex. av butyl

Fotplåt med beklädnad för 
att sammanställas med 

vattenspärr

Individuellt plåtbeslag 
Med bredd på minst 0,88 mm

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong
Puts

Rännkrok

Hängränna

Ventilationshuv 
av plattjärn

Hängränna

Rännkrok

THERMANO panel

THERMANO panel

THERMANO panel

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong
Puts

Vinkeljärn i gavelhörn Träskruv Vinkeljärn i gavelhörn

Läktförankring

Bärläkt av virke var 400:e-600:e mm
med värmeisolering mellan läkten

Blindnit
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Värmeisolering på låg gavel eller närliggande vägg

Takfönsters bärpunkt, detalj

Tätskikt
Lutningskil

THERMANO värmeisoleringspanel
Ångspärr

Lutningslager
Underlag i armerad betong

Puts

Startlist/Sockel

Flexibelt material

Lutningskil

Tätskikt
THERMANO värmeisoleringspanel

Ångspärr
Lutningslager

Underlag i armerad betong

Takfönsters konstruktion

Fästelement

Plåtunderlag

Fästelement
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Du får schemaritningar med tak som tål det svenska 
klimatet, rådgivning och beräkning över hur 

mycket du kan spara.

Uppgifterna var aktuella på utgivningsdagen. Eftersom Balex Metal vision innebär konstant strävan efter förbättring får uppgifterna 
inte betraktas som bindande och kan ändras utan tidigare meddelande. Balex Metal förbehåller rätt att ändra de presenterade produkternas olika versioner.
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TJECKIEN
BALEX METAL S.R.O. 
Hradec Králové 
Vázní 1097 
tel. +420 495 543 267
fax +420 495 482 683

LITAUEN 
BALEX METAL UAB 
Vilnius 
Savanoriu 174A 
tel. +370 527 30 299
fax +370 527 30 295

UKRAINA 
BALEX METAL TOV 
Kiev  
tel. +48 58 778 44 65
fax +48 58 778 45 03

SLOVAKIEN 
BALEX METAL 
Banská Bystrica 
Partizánska cesta 94 
974 01 Banská Bystrica 
tel./fax +421 48 419 75 27

FÖRSÄLJNING UTOMLANDS

LETTLAND 
SIA „BALEX METAL” 
Ražotne Brocēnos 
Liepnieku iela 10, Brocēni
Saldus raj. LV-3851 
tel. +371 638 65 886
fax +371 638 07 401

TYSKLAND 
BALEX METAL   
tel. +49 152 286 200 11

ANDRA LÄNDER
BALEX METAL SP. Z O. O., 
Exportavdelning 
Bolszewo 
ul. Wejherowska 12C, PL 84-239
tel. +48 662 089 890
fax +48 58 778 44 55

SUPERISOLERING I DET SVENSKA HEMMET

FÖRETAGETS CENTRAL
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo, Polska

T +48 58 778 44 03
M +48 602 506 337
F +48 58 778 44 48

e: export@balex.eu
www.balex.eu
www.thermano.eu

BALEX METAL Sp. z o.o.


