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Undersøgelse af indvendig isolering med luftspalte med tør luft 
Funktioner: 
• Bedre termisk komfort 

– Isoleringen hæver murens overfladetemperatur 
 

• Mindre varmeforbrug 
– Isoleringen sænker murens U-værdi 

 
• Sikker mht. fugt og skimmelsvamp 



 Fugtsikker løsning med luftspalte med tør luft mellem isolering og oprindelig ydermur:  Holde den relative luftfugtighed lav (75%) ved: 
•  indvendige  overflader af muren og 
•  gulvbjælker, murremme, vinduesplanker 
 
 



Undersøgelse af fugtsikker løsning: Luftspalte med tør luft  
Analyse og laboratorie test af elementer: 
1. Behov for fjernelse af fugt fra væg 

 
2. Luftstrøm 

 
3. Affugter 

 
Laboratorietest af samlet system 



  1. Behov for fjernelse af fugt fra væg indvendigt  • Delphin beregninger af temperaturer og fugt: slagregn, udtørring udvendigt og indvendigt 
 



1. Behov for fjernelse af fugt fra luftspalte i isoleret væg   Vinter 
• Mur indvendig:   
 5°C, 50% RF, 
• Mur ved vandfront (20cm):  4.2°C, 100% RF 
 
Udtørring =  0.09 g/m2h 
 

Sommer 
• Mur indvendig:  
 20°C, 50% RF 
• Mur ved vandfront:  
 20°C, 100%RF 

 
• Udtørring = ca 0.6 g/m2 h    

 



2. Luftstrøm 
1. Minimal opfugtning af luftstrøm 

 
– 1.2 m3/m2h luftstrøm ved 20°C tilført 0.6 g/m2h: 
– 50% RF stiger til  ca 55% RF 

 
– Luften er tør nok til at sikre at overfladen er under  75% RF - også ved udløbet 

 



2.Luftstrøm 
2. Jævn luftstrøm over hele vægfladen ved minimalt tryktab: Kanaler 5 x 10 cm med 
   7 mm huller pr 50 mm 





2. Luftstrøm 
• Flowmåling med røg i rør  



2. Luftstrøm 
Resultater: 
•  Jævn luftstrøm ud af kanal med 7mm huller: 
•  Kanal fungerer som trykkammer  
•  Tryktab over indblæsningshul ca. 1Pa 



3. Affugter  
Type: adsorptions affugter 
Funktion:  

– Luften fra luftspalten blæses gennem roterende skive af porøst matriale med silica gel og affugtes 
– Fugten i skiven udtørres af opvarmet luftstrøm af rumluften 
– Geometri: dybde =10cm 
– Kan indbygges i isoleringen 



Affugter – test resultater 
• Kapacitet:  

– Luftstrøm: 16m3 /h svarende til max væg 5m x 2.7m 
– Affugtning ved 5°C :   0.3 g/kg  > behov 0.06g/kg 
– Affugtning ved 20°C : 0.6 g/kg  > behov  0.4g/kg 

 



Test af samlet system 



Test af samlet system 
• Gasbetonvæg anvendt i stedet for muret væg 
• Placeret i klimakasse ‘udetemperatur’: 2°C 
• Luftspalte: 1.2 m3/m2h, 8°C, 56%RF 
• Rumluft:21°C 
 
 

 



Test af samlet system  
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Surface temperature and relative humidity  
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Konklusion 
• Den indvendige isolering med 
 luftspalten med tør luft  
 giver en fugtsikker løsning i laboratoriet  

 
• Behov for test i  
 typiske prøvelejligheder  
 og derefter i hele bygninger 


