Energirigg kældersanering
Modulsystem l alle behov

Problemer ved murværk med jordkontakt
Vand er skyld i alt
Fugghed og salte er ansvar- Til bekæmpelse af fugghedsårsagerne skal der grilige for størstedelen af alle
bes l foranstaltninger, som
bygningsskader.
permanent udelukker fugtens adgang l bygningen.
Sådanne skader kan i mange Fugtadgang l en væg kan
bygningskonstrukoner ses i have forskellige årsager.
form af fugtskjolde, udsvedning af salte og ødelæggelser
af fuger - som begynder med Til istandsæ!elsen er stanafskalninger over store area- dardprodukter ved sådanne
ler indl den fuldstændige
skader som regel ikke lødelæggelse. Herudover op- strækkelige og giver heller
står en muggen lugt i kælde- ikke gode resultater på langt
ren, som indskrænker udsigt.
ny!elsen af kælderen meget.

Af denne grund skal der anvendes specialprodukter som
højsulfatbestandige tætnings
- og renoveringspudssystemer—som ideelt kombineres
med indvendige højenergiisoleringssystemer.
Hvis væggen, der skal renoveres, ikke er gennemfugtet,
behøves en tætning ikke. En
kældersanering medfører et
tydeligt måleligt og posivt
bidrag l rumhygiejnen og
energisituaonen.

En korrekt analyse af bygningens lstand
Det er fundamentet for senere succes
Før man overhovedet begynder, skal skader Energiaspekter, der er kny!et l intakt byggepå bygningsdele undersøges indgående, sam- fysisk situaon, spiller her en stor rolle. Den
indvendige tætning skal bruges hånd i hånd
menfa!es måleteknisk og dokumenteres.
Fugtårsagerne og de skadelige salte skal have med de øvrige forholdsregler for istandsæ!elsen.
den højeste prioritet .
Sammen med objektspeciﬁkke ltag skal renoveringen planlægges generelt. På grundlag
af analysen over bygningens lstand (iht. den
tyske norm WTA), ﬁndes tætningens art og de
forholdsregler, som skal beny!es.

Derved skal især udny!elsen samt den deraf
følgende varme- og fugtbesky!else iht. DIN
4108 medtages sammen med venlaonskonceptet og den aktuelle energibesparelse.

Hygroskopisk fugt

Kondensering

Fugghed trænger ind i muren på grund
af manglende eller defekt sokkeltætning.

Salte i væggen har den egenskab, at de
fra lu'en og omgivelserne i øvrigt optager fugt og aﬂejrer den i murværket
(hygroskopitet).

På koldere vægoverﬂader, som opstår
ved kuldebroer, kondenserer vanddamp l vand.

Udefra kommende fugt

Opsgende fugt

Fugghed gennemtrænger murværket
og/eller gulvet, når der mangler eller er
defekt udvendig tætning.

Fugghed sger kapillart op gennem
murværket , når der mangler en horisontalspærre og/eller en udvendig tætning.

Regnvand og vandsprøjt

Afprøvet sikkerhed helt fra begyndelsen
Tænk på i morgen i dag
I disse der med fuldt tryk på livet, høje kvalitetskrav
og høje ydelser slles der nydeﬁnerede krav l indvendige tætningssystemer. Gennem samspillet af de
enkelte elementer som undergrunds-forbehandling/
hærdning, horisontalspærre og energilpassede besky!elsessystemer kan selv de mest komplicerede
tætningsopgaver løses.

- Byggefysisk undersøgelse af systemet ved anvendelse i et e'erisoleret tætningssystem i indvendige vægge på en gennemfugtet kældervægs-konstrukon
(teglstensmur i en gammel bygning) ved TU Dresden.
- Afprøvning af vandgennemtrængeligheden mod et
vandtryk, som virker på bagsiden af belægningen.

- Undersøgelse af saltresistensen i lknytning l WTASåledes er fx funkonsdyggheden af tætningssvum- Merkbla! 2-9-04/D.
me i en abP (tysk alment byggelsynsprøvecerﬁkat)
kun deﬁneret mod et posivt vandtryk. For indvendig Disse undersøgelser har især bevist funkonsevnen og
sikkerheden som permanent indvendig tætning.
tætning spiller imidlerd andre parametre, som har
indvirkning på tætningsmaterialet, en rolle.
De kan få indblik i undersøgelsesrapporterne på interDerfor har vi, i yderligere afprøvninger, ladet vore
produkter i Kiesol systemet teste med hensyn l deres ne!et på www.remmers.de.
egenskaber:

høj trykfasthed

høj trækstyrke.

kemisk bestandig

Kan belastes med et
posivt vandtryk.

Kan belastes med et
negavt vandtryk.

Kunsten at stoppe indtrængende fugt

Forberedelse
Gammelt maling, puds etc. skal Dernes
generelt 80 cm over den beskadigede
zone. Fuger udkradses i 2 cm dybde.
Murværket skal være helt fri for hæ'ehæmmende materialer.

Grundering med Kiesol (art. nr. 1810)
Grundering af den forberedte undergrund med Kiesol 1:1 med vand. Stærkt
sugende undergrunde skal forvandes.

Hæ/elag
Mens Kiesol reagerer påføres Remmers
Sulfatexsvumme, (art. nr. 0430)

Udjævning
Vådt-i vådt anbringes Remmers tætningsspartel, (art. nr. 0426)

Hulkehle
Hulkehle udføres med passende værktøj
med Remmers tætningsspartel, (art. nr.
0426)

1. tætningslag
Første tætningslag med Sulfatexsvumme
påføres den udjævnede væg.

2. tætningslag
Andet tætningslag med Sulfatexsvumme
påføres vådt-i-vådt. Alt e'er fugtbelastningen kan ﬂere lag være nødvendige.

Behagelighed og boligatmosfære
Temperaturer, velvære og rumhygiejne
I et videnskabeligt projekt har
Remmers ladet det tekniske universitet i Dresden undersøge temaet "energirigg kælderrenovering"
med forskellige hygrothermiske
renoveringssystemer.

som rumhygiejnen og energisituaonen forbedres mærkbart.

energimæssige udny!else af fossile brændstoﬀer.

Velvære begynder oppe i hovedet!

Remmers Modulsystem

For at overholde den hygiejniske
minimumsvarmebesky!else iht.
Vægoverﬂadetemperaturen i en
bygningsdel har stor indﬂydelse på almene krav l bygningsreglementet i Tyskland kræves der bl.a. en
den behagelighed, man føler.
Fremsllingen nederst side 7 viser minimums vægoverﬂadetemperaforskellen mellem den følte og den tur på 12,6 °C overalt i rummet
fakske temperatur, alt aIængigt (DIN 4108).
af, om den omgivende vægﬂade er Hvis der imidlerd skal renoveres
kold eller varm.
mere end 10% af en bygnings yder-

Over et dsrum på 10 år blev en
gennemfugtet teglstensmur med
jordkontakt i en gammel ejendom
e'erfølgende tætnet indvendigt.
I kombinaon med forskellige indvendige tætningssystemer blev
fugt transport og lagring af varme
og fugt undersøgt ved hjælp af det Ved en forhøjelse af vægoverﬂadetemperaturen med bare 1 °C kan
anerkendte so'ware Delﬁn.
(velværet forbliver det samme)
Studiet viser på den ene side, at
kan rumtemperaturen reduceres
uden fugtbesky!else er varmebe- med 2 °C , hvorved der i gennemsky!else ikke mulig, og på den an- snit kan spares ca. 6% af energiomden, at ved at kombinere tætnings- kostningerne. Samdigt forkortes
og isoleringssystemet fra Remmers de for temperering af et rum nødforbedres rumklimaet tydeligt.
vendige opvarmningsfaser væsentVægoverﬂadetemperaturerne for- ligt. Væggen medopvarmes ikke,
højes, lu'fuggheden i de overﬂa- og rummet er meget hurgere veldenære områder forringes, ligetempereret. Herved opmeres den

dele, og hvis disse dele af rummet
opvarmes eller aNøles, skal man
være opmærksom på at overholde
energibesparende varmebesky!else iht. det tyske EnEv.
Vort innovave modulsystem gør
det ald muligt for brugerne at opnå en opmal løsning med hensyn
l ansvar, sikkerhed og overholdelse af loven.

Rumtemperatur °C

Anbefalet rumtemperatur

Ny9ekælder

Soveværelser

Opholdsrum og køkkener

Anbefalet Remmers system

Wellness områder

Remmers sanerpuds

Remmers modulsystem

Indervæg overﬂadetemperatur

Ikke-saneret bygningsdel

Remmers SLP
indeklimaplader

Remmers iQ-Therm

Målt temperatur 22°C
Følt temperatur 20°C

Ubehageligt
varmt

Stadig
behageligt

Sanerpuds (2 cm)
Sanerpuds WD isolerende (2 cm)
Sanerpuds, WD, isolerende (3 cm)
SLP 25 N indeklimaplader
SLP 30 N indeklimaplader

Målt temperatur 18°C
Følt temperatur 20°C

Rumomgivende temperatur °C

Sanerpuds, (3 cm)
Behageligt

SLP 50 N indeklimaplader
iQ-Therm 30
iQ-Therm 50

Ubehageligt
koldt

iQ-Therm 80
iQ-Therm 100 (2 x 50)

Lu' temperatur °C

Eksempler på indervæg overﬂadetemperaturer i ° C ved hjælp af iQ-Lator so'ware kombineret varme / fug!ransport.
Der er ingen lov, der dikterer bestemte rumtemperaturer, men kan man forvente ovenstående temperaturområder l privat
brug af rummet.

Sanerpudset sæ9er standarden
Lu/fugghedsregulerende, mineralsk besky9elsessystem
Sanerpudsets hovedopgave er at indkapsle
salte. Herved forhindres skademekanismer
som f.eks. sammenspillet af hygroskopisk fugt
og krystallisering. En indvendig tætning skal
især, opfylde den nødvendige besky!elsesfunkon som en del af systemet.
De kriterier, som kræves opfyldt i databladet
fra det tyske WTA - Renoveringspudsesystemer" -, bliver herved mere end overholdt.
Blandt disse værdier tæller deﬁnerede egenskaber som:
•

Saltlagringsevne

•

Høj sulfatbestandighed

•

Højt porevolumen

Fiber– og strukturforstærkning for revnefri
udtørring.
•

Det isolerende sanerpuds WD er det mest innovave produkt i Remmers' renoverings-

pudsserie. Som følge af en speciel opskri'
frembringes en målre!et fordeling af poreradierne, som garanterer et porevolumen over
gennemsni!et, hvad angår saltlagring og lu'fugghedsregulering.
En speciel fyldsto'eknologi muliggør en tydeligt forhøjet modstand mod varmegennemtrængning og dermed også en forhøjelse af
overﬂadetemperaturen i de omgivende rum.
Sanerpudset WD bidrager således mærkbart
l velværet.

Saneringspuds

Udkastmørtel

Saneringspuds

Forarbejdning

Udkastmørtel kan påføres fuldt dækkende på den indtrukne og stadig fugge
tætningssvumme

E'er 24 mer påføres Saneringspuds

Udjævning og bearbejdning af de pudsede overﬂader i frisk lstand med rusTrit
værktøj

Sanerpuds færdiggørelse

Opkradsning

Finspartel

Saneringspudsen skal e'er afsvning
svummes med let fugtet svummebræt

Den svnede saneringspuds forberedes
for påføring af evt. ﬁnspartel

Finspartel påføres i en max lagtykkelse på
5 mm

Finspartling færdiggørelse

Maling

Den spartlede overﬂade skal e'er afsvning svummes med let fugtet svummebræt

Afslu!ende overﬂademaling med diﬀusionsåben, alkalisk maling, f.eks. Remmers
saneringsmaling

Klimaregulerende pladeteknologi
Nemt, hurgt og eﬀekvt
Indeklimaplader type SLP N fra
Remmers består af cellearmeret
kalciumcilikat. De er ekstremt
le!e og absorberende. I lfælde
af kondensat opsuges fugten,
som igen frigives l rumlu'en
via den store overﬂade i
afdunstperioderne.

•

Energirigg sanering og værdisikring af den gamle bygningsmasse.

•

Reducering af varmeudgi'er

•

Forbedring af indeklimaet

•

Allergivenlig

•

Forhindrer skimmelvækst

Overﬂaden forbliver vedvarende
• Naturlige materialer, uskadelitør og dermed er der ikke livsbege for helbredet
ngelser l stede for skimmelsvampesporer. I llæg herl
vanskeliggør den høje alkaliske
pH-værdi på ca. 10,5 skimmelvækst.

Indeklimaplader SLP N

Påføring af klæber

Indeklimaplade SLP anbringes

SLP klæbemørtel påføres med tandspar- Når plade anbringes og trykkes ind,
tel på væggen og aIængig af underlaskal man være opmærksom på, at plaget om nødvendigt på pladens bagside. derne anbringes korrekt, hvor pladerne mødes. Plader opsæ!es i halvforbandt. Overskydende pladeklæber
Dernes.

Maling
Til sidst anbefales med en diﬀusionsåben, kapillaråben, alkalisk maling, f.eks.
skimmel-sanermaling.

Princippet i Remmers klimaregulerende
pladeteknologi beror på, at en stærk
kapillær vandtransport sæ!er ind i
samme øjeblik, der dannes kondensat
(dugpunktsfugt i konstrukonen. Kondensatet fordeles i indeklimapladen,
hvilket betyder en tydelig redukon af
den lokale dugpunktsfugt belastning.
De indendørs klimaske bengelser
som lu'fugghed og temperaturfordeling bliver på denne måde betydeligt
forbedret.

Udjævning
Spartling af overﬂaden med Skimmelsanerspartel. Beny!es lokalet l opholdsrum anbefales en fuldspartling.

iQ-Therm systemet
Slankt, kapillarakvt og diﬀusionsåbent
Remmers iQ-Therm er et centralt element i en
energirigg kældersanering i den eksisterende
bygningsmasse. Sæ!er økonomien eller bygningsmæssige forhold begrænsninger, gælder
det om at ﬁnde et fornu'igt kompromis mellem isolering og boligkomfort l det disponible budget. iQ-Therm lbyder med dets specielle egenskaber en helhedsløsning, som lever
op l nudens høje krav l isolering.
Rekvirer specialbrochure hos Intro Flex
www.introﬂex.dk

iQ-Therm systemet

iQ-Fix klæber på væggen

iQ-Fix klæber på plade

Anbring pladen

E'er forbehandlingen følger påføring
af iQ-Fix klæber på væggen med egnet
tandspartel.

Umiddelbart e'er påføres iQ-Fix på iQTherm pladens bagside. For en nemmere lunkefri montering skal plade og væg
tandspartles i krydsgang.

iQ-Therm pladen trykkes ind i den friske klæber og lre!es. Krydsfuger skal
undgås! Opsæt plader i halvforbandt.
Tilpas plader ved åbninger.

1. Pudselag, iQ-Top

Armeringsvæv, iQ-Tex

2. pudselag, iQ-Top

iQ-top påføres som armerings– og
overpuds på iQ-Therm pladen i en tykkelse på 5-10 mm med tandspartel
10/12

Armeringsvævet iQ-Tex opsæ!es med
gli!er i lodre!e baner uden folder og
indarbejdes i mørtlen. De enkelte baner skal overlappe med mindst 10 cm.

E'er indarbejdning af vævet trækkes
overﬂade over med en spatel. Andet
pudselag iQ-Top påføres frisk-i-frisk.
Den samlede lagtykkelse bør ikke oversge 15 mm

iQ-Fill spartelmasse

iQ-Paint

For at opnå en ﬁnere, lukket overﬂade
kan man spartle med iQ-Fill, en mineralsk, kapillarakv spartelmasse. Den
færdige lagtykkelse må være max 2
mm.

iQ-Paint er en specialudviklet maling l
iQ-Therm systemet. På grund af dens
kapillære egenskaber og diﬀusionsåbenhed er det den ideelle ﬁnish.

