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”.. Både fugtteknisk og energimæssigt er indvendig efterisolering mere krævende end udvendig isolering..” 
SBi – 224 2. udgave 2013  
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I mere end 10 år er kalciumsilikat blevet brugt til efterisolering, håndtering af fugt og bekæmpelse af skimmelsvamp i Danmark.  
SkamoPlus er et af mærkerne. -og sælges i dag, i mere end 10 lande  
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Generel viden om SkamoPlus 
- Materialer og sammensætning  
SkamoPlus er sammen sat af: 
• Kalk  
• Silika  
• Vand  
• Træfibre (Styrke)   Sammensætningen af materialerne giver de 
vigtige egenskaber, som gør SkamoPlus så unik.  

SkamoPlus er produceret i Branden, Danmark 
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Generel viden om SkamoPlus  
Fakta: 
• Autoklaveret kalciumsilikat (stærkt sugende) 

 • Klassificeret som A1 materiale  
 • Rumvægt: 225 kg/m3 
 • Lamda værdi:  0,062 W/mK 

 • PH-værdi: 10,3  
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”SkamoPlus kan med stor fordel anvendes alle steder i boligen, hvor man kan forvente en ophobning af fugt” 

Generel viden om SkamoPlus 
- Anvendeles muligheder  

Fugtbelastningsklasserne 1,2 og 3 
Kælder – Køkken – Stue – Soveværelse – Lysninger - Gavle 
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Generel viden om SkamoPlus 
- Anvendeles muligheder  

SBi – anvisning 224: Fugt i bygninger     SBi – anvisning 240: Efterisolering af småhuse   BYG-ERFA  blad :(31) 15 11 15   
( og mere end 1 million m2 monteret i Europa )   
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Generel viden om SkamoPlus 
- Konceptet  Standard plade tykkelser: ( Altid på lager i Odense )   
 25 mm Plademål: 610x1000 mm   50 mm Plademål: 610x1000 mm   100 mm Plademål: 500x610 mm   
 Altid inkl. klæb og puds Landsdækkende og hurtig levering ( til lager eller kunden ) 
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Forbrug 1,1 kg pr. mm lagtykkelse pr m2 

Nyhed!  
Restaureringsløsning 

SkamoPlus Indeklimaplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel – Blandet af en ren og naturlig hydraulisk kalk. (NHL) 
Det sunde og 100% naturlige valg 
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Generel viden om SkamoPlus 
- Komplet malingssortiment  
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Generel viden om SkamoPlus 
- Faldgrupper  

o Gøre det svære en det i virkeligheden er 
o Fugtige og meget, meget våde kældre  
o Ingen eller manglende udluftning  
o Ujævne og porøse vægge  
o Mangelfuld vedhæftning 
o Forkert overfladebehandling  
o Manglende forståelse for fugtteori 
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 Test af materialer i forsøgscontainere    Følgende materialer testes på muropbygninger i forsøgscontainerne på DTU: 
•Multipor - en meget porøs og diffusionsåben porebeton med en isoleringsevne som almindelig mineraluld. 
•Skumbeton produceret af cementpasta tilsat skum. Udfordringen med skumbeton er, hvor god isoleringsevne der kan opnås, uden at produktet bliver for svagt. 
•IQ-Therm - et højisolerende PUR-skum med perforeringer af kapillaraktiv kalciumsilikatmateriale og en klæb som fugtbuffer, der muliggør fugtkontrol og -transport. 
•Varmeisolerende kalkmørtel – specialdesignet til brug i fredede bygninger. Indbygges in-situ, hvilket giver stor fleksibilitet. 
•SkamoPlus Indeklimaplade – kraftigt sugende og kapillaraktiv kalciumsilikat plade. Den sikrer, at eventuel fugt transporteres til den varme side i boligen og er samtidig isolerende. 

Samarbejdspartnere   Danmarks Tekniske Universitet, Technische Universität Dresden og Teknologisk Institut.   Projektperiode December 2013 – april 2017 

SkamoPlus i ”virkeligheden” 
  


