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Hvorfor indvendig efterisolering? 
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Udvendig vs. Indvendig isolering  
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1. Væggen bliver koldere 
2. Svært at undgå kuldebroer 
3. Udtørringspotentialet 

formindskes  



Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft 
 Varm fugtig rumluft skal forhindres i at trænge ud i koldere dele af konstruktionen 
 Dampspærren skal være damp- og lufttæt 
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Indvendig efterisolering ændrer på varme- og fugtforhold 

0°C 

20°C 

Den ubeskyttede ydermur er mere 
udsat for frost og biologisk vækst  



Hvorfor har vi et ønske om at undvære dampspærren? 
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• Tæthed er meget vanskeligt opnåeligt,  
især hvis den skal eftermonteres 

• Selv med tæthed kan fugtkilder  
udefra være kritiske 
• Slagregn 
• Opstigende grundfugt 
• Sommerkondens 

• Udtørringspotentialet er reduceret 
 



Systemer, der forhindrer kondens 
• Diffusionstætte isoleringsmaterialer 
• Fungerer, hvis samlinger lufttætte  
• Følsom for slagregn og revner i façaden 

31-03-2016 6 
From:  
Vereecken E (2013) Hygrothermal analysis of interior 
insulation for renovation projects. Dissertation, KU Leuven 



Systemer, der reducerer kondens 
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Vinter: 
- Fungerer, hvis 
tæt damspærre 
og facade ikke 
udsat for 
slagregn 

Sommer: 
- Følsom for 
slagregn og 
sommerkondens 

Med dampspærre 



Systemer, der tåler kondens 

• Mindre følsom for slagregn 
(men stadig følsomme!) 

• Muliggør udtørring både ind- 
og udadtil  

• Begrænsninger til indvendig 
overflade, fx kræver 
diffusionsåben maling 

• Risiko for høj RF på 
indvendig overflade 

• Ofte dårligere varmeisolering 
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Hvilket system er så det bedste? 
• Det store spørgsmål! 
• Alle systemer fungerer i teorien, men er afhængig af: 

• Selve facaden: Blank murværk, puds, regnbeskyttelse… 
• Slagregnsmængderne: klima, placering, orientering (også sol)… 
• Selve systemet 
• ….og om… 

• væggen er lufttæt  
• der er ingen revner 
• der er ingen opstigende grundfugt 
• …osv 

 
 

Eksempel på en simulering med og 
uden imprægnering: 



Status med nuværende viden  
Indvendig efterisolering af ydervægge 
BYG-ERFA (31) 15 11 15 beskriver tre muligheder: 
• Traditionel med  

dampspærre 
• Kapillaraktivt  

materiale 
• Isolering der er tæt  

i sig selv  
(lukket cellestruktur 
fx celleglas) 
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