Vältige külma, niiskust ja hallitust

Külma ja niiskuse probleem kortermajades

Vanematel kortermajadel on sageli ajast ja arust
konstruktsioonid. See puudutab eelkõige hoonete välisja otsaseinu. Neis kohtades võivad traditsioonilised
isolatsioonilahendused sageli põhjustada halva sisekliima

Kehv isolatsioon

Külmasillad

ja niiskuse tõttu ebameeldivaid tagajärgi hoonele endale
ja selle elanikele. Hoonel võib tekkida hallitusest tingitud
niiskuskahjustus ja hallitus ise on otseselt kahjulik elanike
tervisele.

Niiskus ja kondensaat

Hallitus

Hoone soojustuse väljast renoveerimine on
keerukas ja kallis

Lisaks nõuab see ajamahukaid ja kulukaid lahendusi. Põhjuseks on asjaolu, et lahendus tuleb tihti teostada fassaadi välise
renoveerimise teel. Sedasorti lahendustega kipuvad kaasnema:
▪ S
 uur kulu tellingutele
Tellingute rentimine ja paigaldamine fassaadi
renoveerimistöödeks on kulukas ja ebamugav.
▪ T
 üütu ehitusmüra
Fassaadi välised renoveerimistööd on mürarikkad ja
segavad hoone elanikke. Fassaadi paigaldamisega
kaasnev puurimis-, kruvimis- ja kinnitusmüra häirib
elanikke ka nende puhkeajal.

▪ A
 jamahukas ehitusprotsess
Fassaadi renoveerimine võtab palju aega. Loomulikult
häirivad ehitustööd elanikke, kuna igal pool on tellingud
ja ehitusmaterjalid.
▪ R
 ahulolematud elanikud
Kokkuvõttes pole elanikud olukorraga tõenäoliselt
sugugi rahul. Kaebused tööliste, müra ja muude
ebamugavuste kohta näitavad elanike rahulolematust,
mis toob hoone haldajate jaoks kaasa probleeme ja
ebamugavust.

Meistrimees ütleb:

Leiame, et SkamoWall on võrreldes teiste turul pakutavate lahendustega märksa
kiiremini paigaldatav ja ettevalmistustööd on oluliselt lihtsamad.
Martin Lægdsmand, ehitusmeister
Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S, Taani
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Süsteemi SkamoWall eelised

Materjali on lihtne trepist üles viia
SkamoWall plaadid on erakordselt kerged, nii et neid on
lihtne käsitseda.

Kortereid saab renoveerida ükshaaval
SkamoWall paigaldamine käib kiiresti ja lihtsalt. See
tähendab, et saate hõlpsalt töötada korraga ühe korteri
kallal.

Elanike minimaalsed ebamugavused ja
ümberpaigutamine
Elanike ümberpaigutamine on praktiliselt ebavajalik, kuna
paigaldamine käib kiiresti ja lihtsalt.

Säästev jäätmekäitlus
Materjal koosneb looduslikest materjalidest, nii et kõik
jäätmed saab kõrvaldada olmejäätmete kõrvaldamise
süsteemi kaudu.

Materjaliga on lihtne töötada
SkamoWall plaadid saab soovitud mõõtu töödelda
tavaliste tööriistadega.

SkamoWall saab kasutada kruvisid
Telerid, radiaatorid jne saab kruvida otse SkamoWall
külge. Parima tulemuse saamiseks soovitame kasutada
tüübleid.
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Tüüpilised probleemid niiskuse,
külma ja soojuskaoga

Soojuskadu ja külma kogunemine
Kehv isolatsioon on hoone soojuskao peamine põhjus.
Seega saab korteri soojuskadu oluliselt vähendada,
tagades optimaalse isolatsiooni.

Külmad seinad
Külmad seinad on tüüpiline märk sellest, et ruumis
on probleeme niiskusega, mis viib lõpuks hallituse
tekkeni. See tähendab, et peate sageli liigutama
mööblit seinast eemale.
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SkamoWall parandab isolatsiooni ja väldib külma
ülekandumist välisseinast, vähendades seega soojuskadu
ja parandades ruumi keskkonda.
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Aknaplekkide ümbrus
Aknaplekkide ümbruses kipub isolatsioon olema
ebapiisav. Seetõttu tekib siin sageli soojuskadu.

Paljudes kortermajades valitseb selline olukord

Kastepunkt
Väljas
Sees

Halvasti isoleeritud sein on enamiku talvest siseruumis külm. Kui soe ja
niiske õhk korteris jõuab külma seinapinnani, tekib kondensaat ja seina
hakkab kogunema niiskus.
Selle tulemusel tekib kolm seinaga seotud probleemi.
▪ Külma seina vastas on ebamugav istuda. Sageli näete, kuidas diivanid
ja muu mööbel on külmast seinast eemale tõmmatud, kuna selle
lähedal on ebameeldiv istuda
▪ Kondensaadi moodustumine ja niiskuse kogunemine seina tekitab
ideaalse keskkonna hallituse jaoks
▪ Seinas tekkiv soojuskadu on väga suur, kajastudes teie elektriarves

Kasutage seest isoleerimiseks SkamoWall
– ilma igasuguste probleemideta

Kastepunkt
Väljas
Sees
SkamoWall

Erinevalt traditsioonilistest siseisolatsioonilahendustest lahendab
SkamoWall kehva isolatsiooniga seintel korraga nii isolatsiooni- kui ka
niiskusprobleemi.
SkamoWall-süsteemi põhielement on SkamoWall Board plaat. Tänu
ainulaadsele konstruktsioonile imab see niiskesse seina kogunenud
vett. Paigaldatud süsteem tagab ka kehva ventilatsiooniga korterite või
ruumide niiskuse kogunemise SkamoWall Board plaati. Kui korteris või
ruumis on saavutatud õige õhuniiskus, eraldub niiskus süsteemist tagasi
ruumi, mitte seina sisse.
See on ainulaadne, tehes SkamoWall-süsteemist suurepärase lahenduse
hoone seestpoolt isoleerimiseks.
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Näide elust enesest:
Garnisonshaven – kortermajad Kopenhaagenis

Vanade ja muinsuskaitse alla kuuluvate hoonete renoveerimise põhiprobleem on niiskuse ja sellega kaasneva hallituse oht
hoone konstruktsioonis. Seetõttu kasutatakse selle 18. sajandist pärineva endise riidevabriku ja kasarmu (muinsuskaitse
A-klass) hoone renoveerimisel aknaaluste ja süvendite soojustamiseks SkamoWall-süsteemi.
Projekti arhitekti ja arendaja jaoks oli väga oluline, et korteritesse saaks paigaldada seinale kinnitatavad radiaatorid. Seega
mängis SkamoWall valimisel olulist rolli ka selle kandevõime ja sobivus kruvide kasutamiseks.

Projektijuht lisab:
Valisime SkamoWall kaltsiumsilikaatplaatidega sisesoojustussüsteemi, kuna see põhimõtteliselt välistab
niiskuse, hoiab ära hallituse tekke, kõrvaldab külmasillad ja suurendab märgatavalt seina pinnatemperatuuri.
Samal ajal on see erakordselt sobiv kruvide kasutamiseks. Meie kriteerium oli, et radiaatorid peab
saama kinnitada otse plaatide külge, ilma et peaks need kruvima plaatide taga olevasse seina, mis oleks
suurendanud külmasildade tekkimise ohtu. Meie katsed näitasid, et plaadi kandevõime ühe kruvi kohta on üle
15kg ja plaadi kohta kokku üle 100kg .
Torben Vind, projektijuht
Boll+

6

Vähendage märkimisväärselt soojuskadu

Hoidke SkamoWall sooja
SkamoWall Board plaat on saadaval kolmes
standardpaksuses, mis kõik on eri isolatsiooninäitajatega.
Mida paksem on valitud plaat, seda väiksem on
soojuskadu. Parempoolses tabelis on näidatud 20m²
ruumi soojuskadu temperatuuril 20°C. Välistemperatuur
on 0°C.

16,1°C

Isolatsioonita sein

Isolatsiooni tüüp

Soojuskadu

Ilma isolatsioonita

0,62kWh

SkamoWall 25mm (λ 0,068W/mK)

0,39kWh

SkamoWall 50mm (λ 0,068W/mK)

0,28kWh

SkamoWall 100mm (λ 0,068W/mK)

0,19kWh

18,8°C

SkamoWall 30mm plaadiga isoleeritud sein

SkamoWall – terviklik süsteem

SkamoWall on sisesoojustuse terviksüsteem. Süsteemi
keskne element on kaltsiumsilikaadist tehtud SkamoWall
Board plaat. Lisanduvad tooted aitavad luua täiusliku seina.
1
1

Liim

Muud SkamoWall
tooted

2
3

2

Plaat

Puurimisplaat

3

Krunt

Nurgakaitse

4

Sile krohv

Tugevdusvõrk

5

Struktuurkrohv

Kiil

4
5

4

5
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SkamoWall saab kasutada kruvisid

Kandevõime (vertikaaltõmme)
SkamoWall Board plaat

Kruvi sügavus

Kaal

25mm – 3,0 × 25 kruvi koos tüübliga

Min 20mm

3kg

50mm – 4,5 × 50 kruvi koos tüübliga

Min 45mm

15kg

100mm – 8,0 × 85 kruvi koos tüübliga

Min 80mm

25kg

kg

kg

Kandevõime
SkamoWall Board plaat

Kruvi sügavus

Kaal

25mm – 3,0 × 25 kruvi koos tüübliga

Min 20mm

9kg

50mm – 4,0 × 50 kruvi ilma tüüblita

Min 45mm

38kg

50mm – 4,0 × 50 kruvi koos tüübliga

Min 45mm

33kg

50mm – 4,5 × 60 kruvi koos tüübliga

Min 45mm

41kg

kg

Kanduri paigaldamise näide

8

SkamoWall
– hea tulemus tänu märkimisväärsetele omadustele

Niiskusregulatsioon
SkamoWall on suure kapillaarsusega.
See tähendab, et niiskus liigub seina
külmalt poolelt soojale poolele, kus see
aurustub ruumi.

Väga hea isolatsioon
SkamoWall vähendab energiakulu
tavalise, isoleerimata telliskiviseinaga
võrreldes kuni 70%.

Väldib hallituse teket
Tehnoloogiainstituut katsetas süsteemi
hallituse vältimise toimet. Seitse nädalat
pärast SkamoWall isolatsioonimaterjali
paigaldamist polnud pinnal mingeid
märke hallitusest. Täielikku aruannet
saate lugeda aadressil SkamoWall.com.

Kaitseb tule eest
SkamoWall Board plaatide tulekindlus
vastab Euroopa tuleohutuse
klassiﬁtseerimissüsteemi EN 13 501
rangeimatele, A1 taseme nõuetele. See
tähendab, et SkamoWall Board plaat
loetakse mittesüttivaks materjaliks.

Instituut kirjutab:
„Kaltsiumsilikaatplaadid on tavaseinte vastandiks, suutes imada siseõhust niiskust, mis levib seejärel üle
materjali. Kui materjali niiskusesisaldus muutub nii suureks, et välisseina poolsel küljel tekib kapillaarne
kondensatsioon, tõmmatakse niiskus materjali kapillaarsete imamisomaduste tõttu uuesti siseruumi poolele,
kuna vesi liigub materjali kuiva ossa. Nüüd saab vesi siseõhus aurustuda, kuni olukord stabiliseerub ja pind
jääb kuivaks.“
DBI juhised 240
Taani Ehitusinstituut

Arvutage vajalik
materjalikogus

Aadressilt www.skamowall.com leiate kalkulaatori, mis
aitab teil kiirelt arvutada materjalikulu vastavalt seinte
suurusele. Arvutusi saab kasutada läbirääkimistel ehitaja
või edasimüüjaga.
Võtke ühendust Skamoli või kohaliku ehitajaga
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Paigaldusjuhend: SkamoWall

1

Hallituse korral kasutage pinna
puhastamiseks biotsiidi.

2

Segage valmis SkamoWall Board Adhesive
liim.

3

Kandke Skamol Adhesive liim seinale.

4

Vajadusel lõigake SkamoWall Board plaat
parajaks.

5

Kinnitage SkamoWall Board plaat seinale
ja veenduge pärast Skamol Primer krundi
pealekandmist, et plaat oleks kindlalt kinni.

6

Tasandage ebaühtlased kohad Skamol
Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster
sileda krohviga.

7

Katke sein Skamol Smooth Plaster/Skamol
Structural Plaster sileda krohviga.

8

Võite nüüd seina üle värvida.

9

Ideaalne sein, mis tagab tervisliku ja meeldiva
sisekliima, vältides probleeme niiskuse ja
hallitusega.

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Taani
Tel: +45 97 72 15 33
www.skamol.com
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Spetsiﬁkatsioon

SkamoWall Board (plaat)
Väärtus

Ühik

Puistetihedus (EN ISO 29470)

225
14

kg/m³
lb/ft³

Survepinge (EN 826)

2,6
377

MPa
psi

Kogupoorsus (EN 993-1)

91

Veeauru edasikandumine, µ (EN 12086)

28
5,73

Lühiajaline veeimavus (EN ISO 29767)

0,068
0,039

Soojusjuhtivus (EN 12667), λ23,50

Heli vähendamise indeks (RW(C;Ctr))

Skamol Smooth Plaster (sile krohv)

Vee imendumine
Veeauru läbilaskvus, μ
Haarduvus
Soojusjuhtivus (keskmine koondväärtus; P=50%), λ10 kuiv

Üldine

Skamol
Structural Plaster (struktuurkrohv)
Koti suurus
Tuleohutusalane
Tarve,
2mm (koti klassiﬁ
kohta) katsioon (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
HS tariiﬁnumber (kaupade kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)
Säilivusaeg
Puistetihedus

kg/m²
lb/ft²
W/(m×K)
BTU/(h×ft×°F)

Paksus
25mm

25 (-2;-4)

dB

60mm

27 (-1;-3)
Väärtus

dB

Puistetihedus
Termiline takistus
Survetugevus

%

3

≤ 1.400

Ühik

kg/m³

Paksus

CS R
II

25mm

Klass0,37
W0

(m²×K)/W
(m²×K)/W

50mm

0,74
≤ 15

100mm

≥ 1,47
0,08

(m²×K)/W
N/mm² FP B

0,98in

≤ 2,09
0,45

(ft²×h×°F)/BTU
W/mK

1,97in

4,18

(ft²×h×°F)/BTU

3,94in

8,35

(ft²×h×°F)/BTU

15

kg

A1
7,5
Väärtus

m²

6806.90.00
12
1.400
kuni 1.500

Ühik

kuud
kg/m³

Värv
Valamistemperatuur
Veeauru ülekanne, μ (EN 1015-19)

+5 kuni ≤Hall
+25
15

°C

Lisatud vesi (koti kohta)

5,5 kuni 6,5

l

Üldine
Tuletundlikkuse
klassiﬁkatsioon (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
Koti suurus
HS
tariiﬁ
number
Tarve,
2mm
(koti (kaupade
kohta) kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)
Värv
Säilivusaeg
Valamistemperatuur
Avamisaeg +20°C juures
Lisatud vesi (koti kohta)

Tuletundlikkuse klassiﬁkatsioon (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
HS tariiﬁnumber (kaupade kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)

SkamoWalll
on ETA heakskiit
Värv

Klass A1
20

kg

2824.50.90
7,5

m²

Valge
12
+5 kuni +25
60
3,6 kuni 4,1

kuud
°C
minutit
l

Klass A1
2824.50.90
Valge

Los datos son resultados medios de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Los datos contenidos en esta hoja de
datos se suministran de buena fe como servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se exceptúan los errores generales y de impresión. Número
de revisión: 1.3.2022

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Taani
Tel: +45 97 72 15 33
www.skamol.com
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– terviklik seinasüsteem
SkamoWall on sisesoojustuse terviksüsteem. Süsteemi põhielement
on SkamoWall Board plaat.
Parima tulemuse saamiseks tuleb plaadid kinnitada vastavate
abivahenditega.
Saavutage ideaalne sein ja tervislik sisekliima ühe terviksüsteemiga:
SkamoWall.

Liim

Nurgakaitse

Sile krohv

Plaat

Tugevdusvõrk

Struktuurkrohv

Puurimisplaat

Krunt

Kiil

Kõrvaldage jäädavalt probleemid niiskuse ja hallitusega

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Taani
Tel: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

