
iQ-Therm - indvendig isoleringssystem 

Indvendig efterisolering  
Ingeniørhuset IDA Kbh. den 29.03.16 af Salgsdirektør Philip X.S. Møller 



Samarbejdspartnere 



iQ-Therm er et panel lavet af PU skum. Der er gennemgående kanaler i panelet for hver2 cm.   Disse kanaler er fyldt med en specielmineralsk mørtel, som åbner panelet for vanddamp diffussion og kapillær vandtransport.  iQ-Therm er et isoleringssystem, som er komplet med diffussions åben klæbemørtel, isoleringsplade,  puds, spartler og malinger for overfladefinish. 

iQ-Therm specs-  



Udviklet over 10 år sammen med  Dresden Teknisk Universitet  Live test i 3 år før markeds release  Opsat + 500.000 m2 i Europa  Energibessparelse på mellem 40-70%  Ideelt til bevaringsværdige eller fredet ejendomme, idet udvendig facaderne bliver ikke kompromitteret     

iQ-Therm historik  



 Hvilken tykkelse har isoleringsmaterialet, hvor meget plads tager det?   IQ-Therm kan leveres i tykkelserne: 
•30 mm 
•50 mm 
•80 mm  Hvad er iQ-Therms lambda værdi?  = 0,031 W/mK  Er produktet CE mærket - Ja Ydeevnedeklaration - Ja Brandklasse: DS/EN 13501-1  klassificeret  i klasse B-s1,d0, som svarer til gl. brandklasse A  

iQ-Therm specs.  



iQ-Therm absorberer fugt ved diffusion  I kort tid oplagres fugt i pudselaget I lang tid oplagres fugt i klæbemørtlen  Ude          Inde       

Princip iQ-Therm  

Ude                    Inde 

Regnvand som opsuges i facaden vil også oplagres iklæbemørtlen 



Den oplagrede fugt vil hurtigt blive transporteret til indvendig side via  de kapillaraktive kanaler. Her absorberes fugten af pudslaget, som Frigiver den jævnt over hele overfladen og ud i rummet.        

Princip iQ-Therm  

Ude                                   Inde 



Hvad koster iQ-Therm systemet ?   •iQ-Therm 50 •iQ-Fix •iQ-Top •iQ-Væv •iQ-Paint •Montagestriber •Kompribånd •Montagecylinder •Dyvler   

kr. 600-650/m2 + montering 

iQ-Therm Pris  



iQ-Therm ophæng billeder 
Kan man ophænge billeder etc. på væggen?   “Dyvler“                                                                                            “Brugervejledning“   



iQ-Therm tunge ophæng  
Kan man ophænge TV, reoler, radiatorer mv.  på iQ-Therm? Ja op til 60 kg træk pr. cylinder      



iQ-Therm certificering 

Opsætning af iQ-Therm systemet forestås  af certificerede håndværkere/firmaer Idet systemet må ikke kompromiteres.      



iQ-Therm RH% målinger 
   
• Check facaden  er i orden 
• Ingen dampspærre 
• Ingen organisk mat. 
• Ingen luft 
• Høj PH værdi -  ca. 11 
• Ingen skimmelsvamp 
• Langsom udtørring 
• Overvej facadeimpræg.  



Funcosil Facadecreme 
Funcosil® Facade Creme  Er en vandig imprægnerings-creme baseret på silanbasis i emulsionsform.   Dens cremede konsistens er unik blandt hydrofoberings- midler og dens vand-beskyttende egenskaber af mineralske bygnings -materialer er enestående.  Overfladens diffusionsevne bevares   

Opnå disse fordele...:     ·         Stabil på overfladen, løber ikke, ringe spild, mindre materialeforbrug  ·         Maksimal indtrængning i materialet.  ·         Kritiske områder kan hurtig færdiggøres, arbejde over hovedhøjde .  ·         Attraktivt forhold mellem pris og ydelse målt i m2.  ·         Hurtig reaktionstid for at opnå en permanent beskyttelse.  ·         Klar til brug, direkte fra spand til væg.  ·         Den påkrævede mængde kan påføres i blot en arbejdsgang.  ·         Nypåført creme er helt synlig i 5 timer hvorefter den er trængt ind  ·         Et tørt murværk sparer omkostninger til opvarmning og skader 



Funcosil og CO2 besparelser 



Indeklimaplader 
Kalciumsilikatplade SLP CS 25 / CS 30 / CS 50  Indvendig kalciumsilikat isoleringsplade / indeklimaplade til fugteknisk og energirigtig bygningssanering.   Løser kondensatproblemer ved hjælp af høj optagelsesevne af fugt og  
gennem forstærket kapillarvirkning.  
Vægtfylde (tør):      ca. 300 kg/m3  Porøsitet:       ca. 85 Vol. -%  Varmeledningsevne     ca. 0,0727 W/mK  Vanddampdiffusion:     05/50µ = 4,6  Vandoptagelse       ca. 77 kg/(m²h 0,5)  Trykstyrke        ca. 2,0 N/mm²  Trækstyrke        ca. 1,1 N/mm²  Brandklasse        A1 ikke brændbar  

Remmers kalciumsilikat / indeklimaplade anvendes fortrinsvis på skimmelramte ydervægge som  følge af kuldebroer, defekt dampspærre, kondensatdannelse eller følgeskader som råd i bindings- værk, korrosion af armeringsjern, mug, muggen lugt, fugtpletter m.v.  Kalciumsilikatpladen kan anvendes på indvendig side af ydervægge men også indvendige vægge og 
lofter.  



Yderligere information 

Prøver udleveres og spørgsmål besvares efter indlæggene 



Yderligere information 



Tak for Jeres opmærksomhed ! 


