Det har aldrig varit enklare
att isolera vinden själv!
Spara energi
och pengar!

Isolerasjälv Vindsull
Det snabba, smidiga sättet att isolera
vinden och sänka dina energikostnader

I samarbete med

Att tänka på när du isolerar vinden

Vill du ha ett varmt hus och samtidigt spara
energi och pengar?
•
Nu kan du själv isolera vindsbjälklaget snabbt
och effektivt. Lösningen heter Isolerasjälv
Vindsull och jobbet gör du enklast med hjälp av
en vindsullsspruta, som du kan hyra hos oss på
XL-BYGG Fresks. Vi hjälper dig också att räkna
ut hur mycket lösull du behöver. Åtgången
beror bland annat på om det är ett nytt hus
som ska isoleras eller om du ska tilläggsisolera
ett äldre hus.
Vid tilläggsisolering sprutas vindsullen över
den isolering som redan finns på vindsbjälklaget. Med vindsull isolerar du smidigt alla vinklar
och vrår samt täcker på ett enkelt sätt rör och
ledningar. Resultatet blir ett varmt och skönt hus
som är bra för miljön. Dessutom sparar du en
stor del av dina värmekostnader. Just vindsbjälklaget är både smidigt och mycket lönsamt att åtgärda. I en vanlig villa räknar man med att cirka
15 procent av värmen försvinner genom taket.
Isolerasjälv Vindsull isolerar även mot värme,
vilket kan vara skönt varma sommardagar. Isoleringen ger dig också stenullens övriga unika
egenskaper. Den kan inte brinna, tar inte upp
vatten eller fukt och dämpar buller.
TILLÄGGSISOLERING
GER VINST VARJE GÅNG
Vilka besparingar du gör kan du se på
www.rockwool.se. Här finns ett beräkningsprogram som är enkelt att använda.

RÄKNEEXEMPEL
Om du bor i mellannorrland och har ett vindsbjälklag på 100m2 där vinden idag är isolerad
med 150 mm spånisolering, kan du räkna med
ett U-värde på 0,60 W/m2. Kompletterar du med
350 mm Isolerasjälv Vindsull sänker du U-värdet
till 0,1 W/m2.
Förbrukar du cirka 27 500 kWh/år och har ett
energipris på 1,30 kr/kWh är din uppvärmningskostnad 35 750 kronor om året.
Den kostnaden kan du sänka med 9 360 kronor
– 26 % – genom att göra denna tilläggsisolering
av vinden.
VAD KOSTAR DET?
En säck Isolerasjälv Vindsull kostar idag (mars
2011) 260 kr. Hur mycket du behöver ser du
nedan

Innan vindsullen sprutas ut på
vindsbjälklaget, ska du noga kontrollera att vinden är väl ventilerad.
Det bör finnas en ventilation på
minst 20 mm utmed takfoten samt
en ventil per gavel. Vindavledare
ska alltid användas vid takfoten.

•

Bjälklaget ska vara så tätt som 		
möjligt, speciellt vid genomföringar.

•

När du tilläggsisolerar vindsbjälklaget, ska den tidigare isoleringen
vara helt fri från fukt. Är den inte
det, ska den tas bort.

•

Vid tilläggsisolering jämnas befintlig isolering till innan vindsullen
sprutas ut.

•

Behöver du regelbundet inspektera
installationer som finns på vinden,
ska landgångar byggas. Nedtrampadvindsull isolerar sämre.

•

Flytta gärna upp kopplingsboxar för
el och TV-antenn, så att de hamnar
ovanför isoleringen. Markera annars deras läge.

•

Sätt skydd för punktbelysning och
lågspänning innan vindsullen sprutas ut.

•

Bär huvudbonad, inandningsskydd,
handskar, overall och stövlar när du
isolerar med vindsull.

Beräknad materialåtgång vid användning
av lösullsspruta, en säck räcker till m2.
Tjocklek

300 mm
350 mm
400 mm

2,0 m2
1,7 m2
1,4 m2

Så till vårt exempel med 350 mm tilläggsisolering
på 100m2 vind går det åt ca 59 säckar vindsull till
en ungefärlig kostnad på 15 300kr - detta har du
sparat in på ca 1,5 år.

För att spruta vindsull är det bra att vara två personer.
En av dem fyller på ullen till sprutan - viktigt att inte
packa ullen i inmatningsfacket, sprutan ska själv suga.
Ibland kan det behövas en käpp för att röra om innan
den dragit igenom slangen.

Runt luckan till vindstrappan sätts en krage för att
undvika att isolering faller ner när man öppnar luckan.
Kontrollera även hur det ser ut vid takfoten, att det är
välventilerat samt att vindavledare används.

På vinden sköter en man utblåsningen och sprider
vindsullen jämnt över vindsbjälklaget. Slangen hålls
horisontellt - ca en meter högt - så att strålen når ca
två meter bort.

I takt med att vindsullen blåses ut, kontrollerar man
nivån I regel tilläggsisoleras vindsbjälklag med mellan
30-50 cm lösull.
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XL-BYGG MasterCard!

Bonus
på allt!
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Betala med XL-BYGG MasterCard hos oss så får du 2% i bonus. XL-BYGG
MasterCard är ett kreditkort fritt från årsavgift, med upp till 90 dagars fri
kredit på dina inköp.
Du kan också välja att dela upp din betalning på 6, 12 eller 36 månader.
(bonus gäller ej vid delbetalning) Kom in så berättar vi om aktuella
villkor, eller läs på www.fresks.se

FUNÄSDALEN
HÄRNÖSAND
NORSJÖ
SOLLEFTEÅ
STORUMAN
SUNDSVALL
UNDERSÅKER
VILHELMINA
ÖSTERSUND

Rörosvägen 80
Varvsgatan 17
Storgatan 73
Övergårdsv. 17
Blå vägen 255
Murarvägen 8
Byvägen 32
Sälggatan 2
Hagvägen 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

0684-66 87 80
0611-837 00
0918-313 80
0620-827 00
0951-59 09 20
060-16 98 00
0647-66 45 30
0940-100 26
063-15 67 00
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•
•
•
•
•
•
•
•

mån-fre 7-17 lör 10-13
mån-fre 7-18 lör 10-14
mån-fre 7-18 lör 10-13
mån-fre 7-18 lör 10-14
mån-fre 7-18 lör 10-13
mån-fre 7-18 lör 10-15
mån-fre 7-17 lör 10-13
mån-fre 7-17 lör 09-13
mån-fre 7-19 lör 10-15 sön 10-14

