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Hvem er Kingspan?

• Grundlagt i slutningen af 1960s

• En af Europas hurtigst voksnende leverandører af byggematerialer og en 

af verdens førende isoleringsproducenter. 

• Markedsførende indenfor højtydende isoleringsprodukter

• Fokus på vækst og markeder med høje energikrav. 

• Omsætning på ca. 21 milliarder kroner i 2015 (2,77 mia. EUR).

• Har solgt løsninger til indvendig efterisolering de sidste 25 år.

• Mange tusind projektreferencer. 



Kingspans højtydende isoleringsprodukter

Supereffetktiv thermoset 
isolering

PF 

Lambda 0,020 W/m-K

Lambda 0,018 W/m-K *

Højtydende thermoset isolering

PIR

Lambda fra 0,022 W/m-K

Næste generation 
vacuumisolering

VIP

Lambda 0,007 W/m-K
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Forskellige løsninger til indvendig efterisolering



Kooltherm K17



Kooltherm K17



Indvendig isolering – Kooltherm K17 

• Kingspans isoleringsprodukter har været brugt til indvendig isolering i

over 25 år. Det startede med PIR og har gennem årene udviklet til

Kooltherm produkter – pga. både bedre lambda værdi og

brandegenskaber.

• Hvert år monteres ca. 1,500,000 m2 af vores isolering lamineret med 

gipsplader (2011-2015). Primært Kooltherm K17/K18.

• Tusindvis af projektreferencer.

Indvendig vægisolering behøver dog ikke altid at være lamineret med         

.  gipsplade – der er mange andre måder at montere indvendig isolering.  



Dokumentation

BBA er en typegodkendelse, som gives efter
mange tests og undersøgelser af produktet. 



Projektspecifik rådgivning

• Kingspan udgiver generelle monteringsvejledninger, men anbefaler 

altid at kontakte os for projektspecifik rådgivning ift. Indvendig 

isolering. 

• Vi anbefaler en forundersøgelse af den eksisterende 

væg/konstruktion for at bestemme væggens egnethed til indvendig 

vægisolering og hjælpe med valg af isoleringsløsning . 

• Kingspan kan hjælpe med U-værdi beregninger, 

kondensrisikoanalyse og varmetab modellering som en del af 

rådgivning omkring brugen af vores produkter.



Teknisk rådgivning



Teknisk rådgivning – Standard detalje



Kondens risikoberegning



Eksempler fra Danmark – Indvendig efterisolering

Ryesgade 30, København
Kooltherm K17 – IWI – testdata er tilgængelig



Eksempler fra Danmark – Indvendig efterisolering

• Indvendig vægisolering er ikke meget anvendt i Danmark

• Danske brandkrav og vejledninger begrænser brugen af visse produkter, med 
brandklassifikation ringere end D,s2-d0

• Meget skepsis omkring IWI, da der har været mange dårlige erfaringer i
Danmark. 

• Behov for lokalt godkendte detaljer – for at sikre kvalitet og korrekt montering. 

• Fremtidens danske energikrav kræver bedre isolerede huse – udvendig
vægisolering er ikke en mulighed uden at ændre på bygningens arkitektur

• Ved at bruge et produkt som Kingspan K17, er det muligt at opnå fremtidens

energikrav med maksimum isolering på minimum plads.  



Eksempler fra Danmark – Indvendig efterisolering

Kingspan har leveret isolering til over 100 projekter i Danmark, hvor
isoleringen er brugt som indvendig vægisolering. 

Til dato har Kingspan solgt over 6000m2 af Kooltherm K17 isolerede
gipsplader i Danmark.

Vi forventer, at markedet vil vokse markant over de næste år, men 
det er vigtigt, at de forskellige produkter til indvendig isolering bliver
brugt i de rigtige anvendelser.



For mere information

Kontakt :

Kingspan Insulation ApS    
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Denmark

Lokalkontor

Tel: +45 44 95 55 59
info@kingspaninsulation.dk

Teknisk support

Tel: +45 44 95 55 59
techline@kingspaninsulation.dk

www.kingspaninsulation.dk


