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GOLV

SUPERISOLERING FÖR DET SVENSKA HEMMET

GOLV

TA REDA PÅ HUR DU BÄST VÄRMEISOLERAR 
DITT GOLV
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Dess egenskaper gör att den passar 
perfekt som värmeisolering på golv 
både med och utan golvvärme. 
Sandwichbeklädnaden täckt ytterst 
av aluminiumfolie som gör att 
THERMANO agerar som energispärr 
och refl ekterar golvvärmen 
så att den stannar i byggnaden.

Värmeisoleringspaneler kan användas 
i olika golvtyper - både dem som 
ligger direkt på marken och dem 
på mellanbjälklag, i bostads- industri- 
eller lantbruksbyggnader. Produkten 
passar perfekt som en värmeisolering 
på terrasser och balkonger.

Vi rekommenderar THERMANO 
både för nybyggnad och i renoverade 
objekt. 

ANVÄNDNING

Thermano är värmeisolering som kan användas på flera olika sätt
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80 mm

110 mm

120 mm

PIR THERMANO

XPS (EPS cellplast)

EPS

λ=0,023 W/m·K

λ=0,036 W/m·K

λ=0,038 W/m·K

FÖRDELAR MED THERMANO 
SOM GOLV- OCH TERRASSISOLERING

Högst energieffektivitet
THERMANO har lägst värmekonduktivitet 
λ =0,023 (W/m·K) bland alla 
värmeisoleringsprodukter vilket ger bättre 
isoleringsparametrar jämfört 
med andra material med samma tjocklek. 

Tjocklek på värmeisolering för golv på marken [mm]

1. Standardkrav enligt Ministeriet för infrastruktur och utveckling av den 1 januari 2014 U≤0,30 W/m2·K

2. Standard för energisnålt hus NF 40 – U≤0,20 W/m2 ·K

80 mm

110 mm

120 mm

2

113 mm

170 mm

180 mm

PIR THERMANO

XPS (EPS cellplast)

EPS

λ=0,023 W/m·K

λ=0,036 W/m·K

λ=0,038 W/m·K
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THERMANO panelers värmeisoleringsparametrer
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d [mm] R [m2 ·K/W]U [W/m2 ·K]
värmemotståndVärmegenomgångsko-

efficient
panelens tjocklek

 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

40 mm PIR THERMANO
λ=0,023 W/m·K

4. THERMANO tjocklek för golv mellan våningar

3. Standard för passivhus NF 15 – U≤0,12 W/m2 ·K2

180 mm

280 mm

300 mm

PIR THERMANO

XPS (EPS cellplast)

EPS

λ=0,023 W/m·K

λ=0,036 W/m·K

λ=0,038 W/m·K

*  De flesta beställningar 2000 m2
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Superisolering innebär hög tryckhållfasthet 
- 150 kPa (15 ton/m2)
Mer än dubbel så stor tryckhållfasthet som för EPS-cellplast 
innebär:
- pålitligt golv för fl era generationer - mindre risk för betongbristning
- ingen risk för att det färdiga golvet sjunker ned (det händer

med cellplastisolering i tunga golv med parkett eller golvbrädor)
- jämnt, stabilt och styvt underlag - perfekt för golvvärme.

Superisolering innebär inga köldbryggor
THERMANO paneler utrustade med TOP eller MASTER skarv 
minskar risk för gap i värmeisolering - det uppstår inga köldbryggor 
som kan leda till stora värmeförlust genom golvet.

Superisolering innebär ingen fukt.
THERMANO är värmeisolering med mycket låg vattenabsorption 
(<2%), detta skyddar golvet mot ångkondensitet i form av fukt som 
kan samlas i golvet. Fukt förkortar golvets livslängd.

Tål fuktskador - i fall av eventuell översvämning på golvet, 
t.ex. i samband med fel i golvvärme-, vatten- eller 
avloppsinstallation tål THERMANO fukt och 
golvisolerings tekniska parametrar förblir samma.

Låg absorption garanterar att inga problem med svamp eller mögel 
uppstår i isoleringen - frisk luft inomhus!

Superisolering innebär enkel montering
- lätt och beständig produkt
- enkel att hantera
- du kan gå på THERMANO när du lägger paneler
- olika storlekar - tillgängliga paneler

med storlek på 1200 x 600 mm och 1200 x 2400 mm 

FÖRDELAR MED THERMANO FÖR GOLV- 
OCH TERRASSISOLERING

Superisolering innebär bättre värmeeffektivitet
Aluminiumbeklädnad refl ekterar värme och ökar golvvärmens 
effektivitet. På så sätt kan du minska energin som krävs 
för att uppnå komforttemperatur i rummet.
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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 modifieras 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 
återanvändas. De innehåller inga delar, 
tillägg eller fiber som skulle irritera halsen, 
ögonen eller huden.

MILJÖ

 zdjęcie:Nicholas A. Tonelli
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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 genom skummande 
av olika fl ytande ämnen (mest organiska 
ämnen från polyoler och isocyanater) 
med tillägg av aktivt skummedel. 
Blandningen appliceras kontinuerligt mellan 
två beläggningsskivor som begränsar 
skummets volym. Värmeisoleringseffekten 
optimeras med väl utvalda organiska 
ämnen, nödvändiga kemiska tillägg och helt 
miljövänligt skummedel.

Som resultat får man en mikrocellulär struktur 
med över 90 % avstängda, gastäta celler 
med mycket låg värmekonduktivitet. En 
sådan struktur garanterar produktens otroligt 
bra bäständighet och unika värmeisolering - 
mycket bättre i jämförelse till mineralull och 
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
- Brandklass Euroklasa E
- Gastät sandwichbeklädnad 

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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Utförandeanvisningar

KOM IHÅG!

THERMANO paneler levereras 
i folieskyddade förpackningar 
med extra cellplastunderlag så att 
de inte står direkt på marken.

Efter att ha öppnat förpackningen 
förvara paneler täckta, undvik 
platser med stor solstrålning. 

1. Att förbereda underlag

THERMANO paneler läggs på bärande, 
stabilt, jämnt och torrt underlag; avlägsna 
allt material efter byggarbeten innan 
du börjar montera.

OBS! 

Om du värmeisolerar golv där betongblandningen gjuts med vagn eller betongblandare ska 
THERMANO läggas samtidigt med betonggjutning.

Det ät förbjudet att förfl yta tunga anordningar på THERMANO.
Vi rekommenderar en luftspalt på 10 mm runt pelare och väggar.

2. Att kapa paneler

THERMANO paneler kan kapas enligt 
golvets form och konstruktion med allmänt 
tillgängliga verktyg, t.ex. kapsåg, såg för trä 
eller metall, skarpa knivar etc. 

3. Att lägga THERMANO paneler

THERMANO paneler läggs beroende 
på projekteringskrav direkt på betong, 
ång- eller vattenspärr.

THERMANO kan läggas i ett eller 
dubbellager. I båda fall följ “förbi-placering” 
schemat för att undvika att skarvar i båda 
lager ligger på samma plats. Paneler läggs 
enligt vad som anges på bilden bredvid.

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

THERMANO
TEKNISKA UPPGIFTER
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Golv i en- eller flerfamiljshus:

Golv i en- eller flerfamiljshus med golvvärme:

När du värmeisolerar golv med THERMANO observera att du täcker noggrant alla skarvar mellan 
paneler och luftspalter vid väggar och pelare med en alutejp.

MONTERINGSDETALJER FÖR THERMANO 
VÄRMEISOLERING PÅ GOLV

Ytterst skikt
Tryckskikt- över betong

Värmeisolering - THERMANO paneler
Fuktspärr

Underlag - betong

Underlag - fi ltrerande skikt
(grus, fyllmaterial)

Underlag - utjämningsgrund
med förtjockad sand 

Separerande skikt 
- t.ex. PE-folie med tjocklek på 0,2mm

Tryckskikt- över betong
Golvvärme

Värmeisolering - THERMANO paneler

Fuktspärr

Underlag - betong

Underlag - fi ltrerande skikt 
(grus, fyllmaterial)

Underlag - utjämningsgrund 
med förtjockad sand

Separerande skikt 
- t.ex. PE-folie med tjocklek på 0,2mm
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Terrass- eller balkonggolv över uppvärmt rum:

Industrigolv (kyl- och frysrum):

Ytterst skikt 

Armerad betongplatta

Fuktspärr
Värmeisolering - THERMANO paneler

Underlag - betong

Separerande skikt
- t.ex. PE-folie med tjocklek på 0,2 mm

Underlag - fi ltrerande skikt
(grus, fyllmaterial)

Underlag - utjämningsgrund 
med förtjockad sand 

MONTERINGSDETALJER FÖR THERMANO 
VÄRMEISOLERING PÅ GOLV

Ytterst skikt
Tryckskikt- över betong

Skyddsskikt - 1 x PE-folie
Vattenspärr

Värmeisolering - THERMANO paneler
Ångspärr - t.ex. självhäftande 

bituminmatta med aluminium tillägg
Lutningsskikt - cementunderlag

Terrasskonstruktion 
- armerad betongplatta
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Golv mellan våningar:

MONTERINGSDETALJER FÖR THERMANO 
VÄRMEISOLERING PÅ GOLV

Ytterst skikt

Tryckskikt- över betong

Ångspärr 
- t.ex. PE-folie med tjocklek på 0,2mm

Värmeisolering - THERMANO paneler

Separerande skikt
- t.ex. PE-folie med tjocklek på 0,2mm

Mellantaksbjälklag
- t.ex. armerad betongplatta

Kalkcement bruk



thermano.eu

Vi levererar scheman med golvvärmeisolering, 
rådger och beräknar hur mycket du sparar.

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.

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.

Index 2015-12-09 SE

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


