Tænker du bæredygtigt i forbindelse med din renovering?
Power Protect System - Bæredygtig
indvendig skimmelsanering / isolering
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Skimmelsvamp
Årsager og problematikker med indendørs
skimmelsvamp.

Skimmelsvamp er en af de hyppigste indendørs sundhedsrisici. Mikroorganismer som skimmelsvampe og bakterier er allestedsnærværende og en vigtig og naturlig del af vores miljø. Men når de optræder i form af skimmel på vægoverﬂader, bliver
de hurtigt til gener og et stort problem.

Hvorfor kommer der skimmelvækst?

Økologiske indeklimaplader forhindrer skimmelsvamp

Årsagen til skimmelvækst er normalt forøget fugtindhold i

For at forhindre skimmelvækst skal et lokale udluftes re-

det respektive byggemateriale eller på dets overﬂade. Ud

gelmæssigt for fugtregulering. Derudover skal det sikres, at

over "fugtige vægge" p.g.a. utilstrækkelig beskyttelse mod

der på hvert punkt på vægoverﬂaden opnås den såkaldte

slagregn eller opstigende fugt, er årsagen for ældre byg-

"hygiejniske minimum isolering". Den relative luftfugtighed

ninger ofte utilstrækkelig isolering, samtidig med at luft-

må ikke overstige 70%, overﬂadetemperaturen skal være

skiftet reduceres som følge af ombygning og renovering.

mindst 12,6 °C. Dette rumklima kan opnås og sikres ved

Ofte installeres nye vinduer uden at forbedre isolering af

forskellige foranstaltninger, f.eks. med specielle Indeklima-

ydervægge. Dette kan medføre, at fugtigheden på vægover-

plader til skimmelsanering. Remmers har udviklet et miljø-

ﬂaden øges og forårsager svampevækst. En luftfugtighed

venligt og bæredygtigt produktsystem – det innovative

på ca. 70% er tilstrækkeligt til, at der opstår skimmelsvamp.

Power Protect System. Hermed lever Remmers op til [eco]
konceptet og tilbyder et helt nyt system, der er baseret på
højkvalitets indeklimaplader: Miljøvenligt, bæredygtigt og
med varig beskyttelse mod sundhedsskadelig skimmelsvamp.
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Remmers Power
Protect System
Skimmelsanering efter
[eco] princippet

Med Power Protect tilbyder Remmers et komplet system til
økologisk og økonomisk bæredygtig skimmelsanering. Med
den unikke sammensætning af de nye innovative indeklimaplader, sikrer det samlede system en effektiv fugtregulering og dermed et behageligt indeklima og beskyttelse
mod skimmeldannelse.
° Miljøvenligt og bæredygtigt produkt

° Tildelt den blå engel og [eco] -mærket

° Bedre varmeisolering [λ = 0,05 W / (m • K)] i forhold til
kalciumsilikatplader [λ = 0,069 W / (m • K)]

° Letvægts, men dog meget stabilt produkt
° Nem håndtering og forarbejdning

° Små pakkestørrelser (også egnet til små projekter)
° Alle systemprodukter fra en enkelt producent

[eco] -princippet – beskyttelse mod skimmelsvamp med bæredygtige materialer.
Remmers Power Protect panelerne er lavet af en innovativ blanding af termisk isolerende,
mineralsk perlite og miljøvenlig (genanvendt) cellulose. Alle bestanddele opfylder høje
økologiske standarder med hensyn til skadelige emissioner og ingredienser. Cellulose genbruges fra affaldspapir uden meget energi og forurener ikke vand- og jordmiljø, da det ikke
skal bleges til Power Protect-paneler. Perlite er rent mineralsk, kan genbruges til enhver tid
og sikrer dermed en positiv økologisk balance. Remmers Power Protect System er blevet tildelt miljømærket og den blå engel og bærer derudover [eco] mærket.
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Hvordan fungerer Remmers Power Protect?
Remmers Protect System kombinerer forskellige hygrotermiske materialegenskaber. Det løser fugtproblemer (såsom
kondens og ekstern fugttilførsel) gennem øget fugtoverførsel i retning mod rummet og accelereret fordampning.
Overﬂaden forbliver permanent tør og fratager således
skimmelsvampsporer deres livsgrundlag.
Fugt fra rumluften trænger ind og lagres i

Fugt afgives igen via kapillar transport og

systemet.

diffusion
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1 Power Protect P 40 [eco]
Især i kritiske områder kræves der
normalt en højere pladetykkelse.
Det er her, at Power Protect P 40
[eco] kommer ind i billedet. Det er
let at arbejde med og øger vægtemperaturen markant.

1 Power Protect P 25 [eco]
Den 25 mm tykke og økologisk bæredygtige indeklimaplade, er det ideelle produkt til skimmelsanering i
eksisterende bygninger. Indeklima
forbedres på grund af øget vægoverﬂadetemperatur.

2 Power Protect W 30 [eco]
Den kileformede plade (kileformet fra
30 mm til 8 mm) er perfekt egnet til
brug på ydervæggen ved tilstødende
overﬂader som lofter og indvendige
vægge. Anvendes også til optisk udligning af kanter.

3 Power Protect R 15 [eco]
Lysningspladen supplerer Power
Protect-systemet hvor pladsen er
trang, f.eks. vindueslysninger, og
hvor kun meget små pladetykkelser
er nødvendige.

4 PP Fix
Klæbemørtel er specielt udviklet til
sikker opklæbning af Power Protect
[eco] og kan anvendes på alle mineralske vægmaterialer og underlag,
undtagen gipsunderlag.

5 PP Fill
Mineralspartelen bruges til at skabe
en ﬁn, lukket og maleklar vægoverﬂade. PP Fill er ufølsom over for
fugt og har en høj kapillær ledningsevne.

6 Remmers Tex 4/100
Armeringsnet af højeste kvalitet
fremstillet af e-glas, absorberer bevægelser i underlaget og er vedvarende elastisk og rådner ikke.

7 Remmers Color SL
Kapillaraktiv og diffusionsåben maling Color SL egner sig perfekt til
overﬂadeﬁnish.

Yderligere tilbehør:
Remmers kompribånd 15/5-10 og
Remmers montagestriber.

1 Forberedelse:
Alle miniralske underlag – undtagen
gips – er velegnet til Power Protect.
Underlaget skal være tørt og støvfrit
og fri for vedhæftningshæmmende

2 Udjævning / spartling med PP Fix

3 Klæbelag med PP Fix

(option)

PP Fix påføres pladens bagside med

Klæbemørtel PP Fix kan anvendes

tandspartel..

til udjævning / nivellering af vægoverﬂaden op til ca. 8 mm.

4 Power Protect [eco] anbringes
Pladen forsynet med PP Fix placeres
på væg og trykkes grundigt ned.
Opsættes i forbandt og undgå
krydsfuger.

bestanddele.

5 Spartellag PP Fill
Spartel- og armeringsmørtel PP Fill
påføres på pladens forside med
tandspartel..

6 Armering med Tex 4/100
Armeringsnet Tex 4/100 indarbejdes
i spartlen med glittebræt i lodrette,
rynkefrie baner. De enkelte baner
skal overlappe mindst 10 cm.

7 Udjævning af PP Fill
For en ﬁn og lukket, maleklar overﬂade udjævnes spartlen med glittebræt og om nødvendigt glittes igen
efter tørring.

8 Maling med ønsket farve
Remmers Color SL, Remmers iQPaint, Remmers Color CL Historic
er perfekt egnet for alle diffusionsåbne isoleringssystemer – naturligvis også til Power Protect
[eco] system.
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En klog beslutning
Lev bæredygtigt
Økologisk renovering betyder bedre bolig- og livskvalitet

Vi tilbringer mere og mere tid indenfor vores ﬁre vægge. Hvor vi bor, trækker vi os tilbage, nyder livet og føler os godt
tilpas. Ved renovering af boligen fokuserer mange på en energieffektiv konstruktion, ikke mindst på grund af de stigende krav til isolering. Udviklingen i retning af stadig tættere bygninger medfører imidlertid også negative bivirkninger,
f.eks. et lavere luftskifte. Det forårsager ofte en højere indeklimabelastning på grund af lugte fra fordampning af byggematerialer og dannelse af skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt, at vi tænker over, hvilke materialer vi renoverer med, for
selv de mindste mængder af forurenende stoffer, der frigives i indeklimaet, kan have en negativ indvirkning på sundheden.
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Skimmelsanering - [eco] er altid det rigtige valg
Mange skimmelsaneringssystemer garanterer, at bekæmpe
årsagerne til skimmel. Ofte skal man imidlertid gå på kompromis med sundhedssikkerhed, miljøkompatibilitet og bæredygtighed. Derfor har Remmers udviklet Power Protect
Systemet. Det tyske miljømærke [eco] står for højeste bæredygtighed og en positiv økologisk balance.
Remmers Protect System frigiver ikke skadelige eller allergiske stoffer.
Remmers Power Protect indeklimaplader har ekstremt lav
emission, forhindrer dannelsen af kondensat på vægoverﬂaden og sørger for effektiv fugtregulering i huset. Derudover er de nemme og sikre at arbejde med. For et naturligt
indeklima og en højere livskvalitet i dit hjem.
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Power Protect P 25 / P 40 [eco]
Isoleringsplade til økologisk og bæredygtig skimmelsanering
° Skimmelsanering og –forebyggelse

Anvendelse:

° Realiserer den såkaldte "hygiejniske minimum isolering" i eksisterende byggeri
° Forbedrer indeklimaet via den forhøjede vægoverﬂade temperatur

° Skimmelhæmmende, miljø- og sundhedsvenligt

Egenskaber:

° Diffusionsåben og kapillaraktiv
° Isolereringsevne λ = 0,05 W / (m • K)

° Euroklasse B-s1, d0
° Tynd konstruktion og nem bearbejdning
Forbrug:

° Ca. 1,4 panel pr. m²

Produkt

Format

Stk/ enhed

Areal/ enhed

Stk/ palle

Power Protect
P 25 [eco]

0262

1.200 × 600 mm (± 2 mm)
Tykkelse: 25 mm (± 1 mm)
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ca. 7,20 m²

160

Power Protect
P 40 [eco]

0263

1.200 × 600 mm (± 2 mm)

6

ca. 4,32 m²

108

Tykkelse: 40 mm (± 1 mm)

Power Protect R 15 [eco]
Lysningsplade i Power Protect systemet
° Skimmelsanering og –forebyggelse

Anvendelse:

° Realiserer den såkaldte "hygiejniske minimum isolering" i eksisterende byggeri
° Forbedrer indeklimaet via den forhøjede vægoverﬂade temperatur

°
°
°
°
°

Egenskaber:

° Ca. 4,5 panel pr. m²

Forbrug:
Produkt
Power Protect
R 15 [eco]

Skimmelhæmmende, miljø- og sundhedsvenligt
Diffusionsåben og kapillaraktiv
Isolereringsevne λ = 0,05 W / (m • K)
Euroklasse B-s1, d0
Tynd konstruktion og nem bearbejdning

0265

Format

Stk/ enhed

Areal/ enhed

Stk/ palle

580 × 380 mm (± 2 mm)
Tykkelse: 15 mm (± 1 mm)
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ca. 3,53 m²

672

Power Protect W 30 [eco]
Kileformet isoleringsplade i Power Protect [eco] systemet
° Kompenserer kuldebro effekt i loft/vægtilslutningsområde
° Optisk udligning af overgangskanten

Anvendelse:

°
°
°
°

Egenskaber:

Forbrug:

° Efter behov

Produkt

Format

Stk/ enhed

Areal/ enhed

Stk/ palle

580 × 380 mm (± 2 mm)
Tykkelse: 30 / 8 mm (± 1 mm)

12

ca. 2,64 m²

504

Power Protect
W 30 [eco]
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Skimmelhæmmende, miljø- og sundhedsvenligt
Diffusionsåben og kapillaraktiv
Isolereringsevne λ = 0,05 W / (m • K)
Nem bearbejdning

0264

PP Fix
Klæbemørtel i Power Protect [eco] systemet
° Opklæbning af Remmers indeklimapanel

Anvendelse:

(Power Protect P 25 / P 40 [eco])
° Mineralske, pudseegnede vægmaterialer og underlag
° Hydraulisk hærdende

Egenskaber:

° Uden ﬁbre
° Lang åben behandlingstid efter opblanding

° Nedglidning- og vedhæftningssikker
° Vanddampdiffusionsåben og meget kapillaraktiv
Forbrug:

° Ca. 1,4 kg/m²/mm lagtykkelse, ca. 7,0 kg/m² inkl. normal opretningslag

Produkt

25 kg

Stk / palle

°

36

PP Fix

0260

PP Fill
Overﬂadespartel i Power Protect [eco] systemet
° Indendørs anvendelse

Anvendelse:

° For en ﬁn, maleklar og lukket overﬂade
° Overﬂadekvalitet: Q1-Q3

° Vanddampdiffusionsåben

Egenskaber:

°
°
°
°

° Ca. 1,3 kg/m²/mm lagtykkelse, fuldt kontaktlag ca. 6,0 kg/m²

Forbrug:

Produkt
PP Fill

Meget kapillaraktiv
Stærkt vedhæftende
Fugtufølsom
Kornstørrelse < 0,5 mm

0261

15 kg

Stk/ palle

°

42

Remmers Tex 4/100
Armeringsvæv af glasﬁber beskyttet med polymere kunststoffer
° Optager bevægelser i underlaget
° Reparation af revner og ridser i isoleringssystemer
° Armering af iQ-Top SP, iQ-Top SLS og PP Fill

Anvendelse:

°
°
°
°

Egenskaber:

Vedvarende elastisk
Alkalisk- og rådbestandig
Skridsikker
B = 1m / L = 50 m

Forbrug:

° Ca. 1,1 m² / m²

Produkt

50 m

Stk / palle

°

30

Remmers Tex 4/100

3880
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