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Opsamling af data fra forsøg med papirulds lufttæthed.
d. 8. august 2013 blev der foretaget forsøg på effekten af papirulds-tætningsegenskaber i en
traditionel 1970 konstruktion.
Deltager:




Tømrermester Stentorp
Papirulds-ekspert og isolatør Torkel Stentorp
Roskilde Tekniske Skole
Underviser i efteruddannelse i bygningers tæthed Johnny Lundgren
ISOLINK
Tæthedsmåler og rådgiver om bygningers tæthed, ved Lars Due.

Alle de tre virksomheder har mange års erfaring med arbejdet, at sikre bygningers tæthed
med konkrete materialer, metoder og detaljer.
Indledning:
Årsagen til forsøgene var, at der i sommeren 2013 igen i pressen var udsagn om, at man
kunne efterisolere med papiruld uden at lægge en ny tæt dampspærre / dampbremse.
Udsagnet var interessant og ville gøre mange ting lettere, hvis det var muligt, at sikre
lufttætte konstruktioner blot ved at lægge 300 mm papiruld ud i ældre minimalt isoleret
villaer.
Undersøgelsen blev primært udført i relation til undervisningssituationer, for at være bedre
rustet til, at be- eller afkræfte denne påstand.
Papir-uld har nogle hygroskopiske egenskaber (modtage og afgive fugt) som giver nogle
andre egenskaber end traditionelt mineraluld. I notatet her behandles dette spørgsmål ikke.
Undersøgelsen forholder sig udelukkende til luftgennemstrømning / konvektion.
Flere undersøgelser fra TI og SBi viser, at i forhold til dampdiffusion, har Papiruld nogle gode
egenskaber og kan optage og afgive fugt på et vist niveau og muligvis derfor ser man i
pressen af og til udsagn om, at man med efterisolering af papiruld ikke behøver ny
dampspærre.
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Konklusion på undersøgelsen:
At lægge papiruldsgranulat ud på et loft giver næsten ingen lufttæthed og påstanden om, at
tæthedsplanet helt kan undværes, hvis man efterisolere med papiruld kan afvises. Hvis det
løse granulat sprøjtes med vand og får en papmache-lignende overflade, så giver det en
mindre forbedring af lufttætheden, men ikke en tæthed der kan betegnes som lavenergi.
En bygnings varmetab kan deles op på nedenstående 3 forhold.
1. Varmeledning (isoleringsmængde)
2. Vinduer og døre
3. Utætheder og ventilation
Almindeligvis har man som grundregel, at varmetabet er delt op i en 1/3 til hver, men ser vi
på ældre bygninger så kan tæthedsplanet være i særdeles dårlig stand.
Ønsker man en energiforbedring i sin bolig skal man være klar over, at det er vigtigt, at
forholde sig til alle 3 punkter, og det er vigtigt at forstå, at man kan opnå en lige så stor
besparelse ved at sikre en bedre lufttæthed, som ved at efterisolere. Og den bedste løsning
opnås, hvis man arbejder med efterisolering og har både mere isolering og lufttæthed med i
projektet.
Om forsøgsopstillingen:
Klassisk 1970-er villa med gitter-spær-konstruktion udført på pladsen med lasket samlinger.
Laskerne gør det relativt besværlig, at etablere en ny tæt dampspærre derfor var løsningen
særlig interessant for forsøget.
Før forsøget blev der opsat en tæt plade på loftet, og gennemført en måling på mock-up-ens
øvrige utætheder i væg og gulv.
Lofts areal er 8,14 m2
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Firgur 1: 1970-er villa med klassisk gitterspær konstruktion lasket samme på pladsen.
Dampspærren er opsat uden klæbet samlinger og uden klæbning til ydervæggen.
Elinstallationer gennembryder ligeledes dampspærren og er trukket på den udvendige side
af dampspærren.
Resultater ved 50 Pa. figur 1.



Bidrag fra vægge er 20 l/s
Måling på mock-up 58 l/s

Resultat pr. m2loftsflade q50 = 4,67 l/s pr. m2 (bidrag fra vægge fratrukket)
Papirulds-isolatør Thorkel Stentorp i gang
med at lægge papiruld ud i loftskonstruktionen.
Papirulden blev lagt ud som løst granulat
som det ses af foto.
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Figur 2: samme men med 300 mm papiruld.
Resultater ved måling på figur 2:



V50 = 55 l/s
q50 = 4,30 l/s pr. m2loftsflade.

Papirulden har dermed tætnet konstruktionen med 0,37 l/s pr. m2loftsflade
Konklusion: forbedringen er meget minimal, og vil ikke forbedre varmetabet ved infiltration
væsentligt. Dvs. når det blæser vil boligejerne ikke kunne mærken nogen forskel på før og
efter.
Som et 3-forsøg blev det løse granulat påført vand for at få en lukket flade, papirulden får
ved dette en papmache-agtig overflade, som i nogen grad kan give en lufttæthed.
Resultater ved 3. forsøg



V50 = 46 l/s
q50 = 3,19 l/s pr. m2loftsflade.

Reduktionen i infiltrationen er dermed 1,47 l/s pr. m2loftsflade.
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Konsekvensbetragtning af de målte værdier:
Case:
1970-er parcelhus på 143 m2
Blower Door-test-værdi w50 = 4,85 l/s pr. m2 ~ V50 = 693 l/s
Reduktion hvis 300 mm papiruld lækkes ud og sprøjtes med vand som I forsøget.



143 m2 X 1,47 l/s pr. m2loftsflade = 210,21 l/s
V50 = 693-210 = 483 l/s ~ w50 = 3,37 l/s pr. m2

Forbedringen er ikke imponerende, og kan ikke sidestilles med det resultat der kan opnås
ved at der arbejdes med at etablere et lufttæt lag.
Af eksempler herpå kan nævnes Rockwool’s projekt, hvor man i Næstved energioptimerede
et klassisk parcelhus, hvor tæthedsdata målt på byggeriet lå som nedenstående.



Før renovering w50 = 8,11 l/s pr. m2
Efter renovering w50 = 1,22 l/s pr. m2

Resultatet viser, at hvis man arbejder seriøst med tæthedsplanet, er det muligt at opnå
meget store forbedringer.
Det er vigtigt at forstå, at et tæthedsplan ikke behøver at være en PE-folie, tæthedsplanet
kan udføres på mange måder og med mange forskellige materialer, i relation til papiruld
burde materialet være af typen DB+ ProClima, som vil harmonere med de egenskaber
papiruld har. Eller OSB som Torkel benytter til lufttæthedsplan i hans byggerier med
papiruld.

Med venlig hilsen

Lars Due – Diplomingeniør itc. Level III termograf og instruktør.
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