Søren Vadstrup: Efterisolerimng af bindingsværk

Efterisolering af bindingsværk
Af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a.
Januar 2012

Hvis et bindingsværkshus anvendes til beboelse, er det ofte nødvendigt at varmeisolere ydervæggene,
hvilket i sagen natur altid sker indvendigt fra.
Det har i mange år været god latin, at anbringe en plastikmembran, en såkaldt dampspærre, indvendigt
på isoleringen for at forhindre vanddampen fra de indvendige rum i at trænge ud i ydervæggens træ og
murværk. Praktiske forsøg har imidlertid vist at dette system i virkeligheden er ret uheldigt.
For det første vil dampspærren i praksis meget ofte være utæt flere steder, enten fordi den er sat sjusket
op, eller fordi man har prikket huller ved at slå søm i væggen. Ved disse huller vil vanddamp trænge ud og
fortættes til vand, der giver fugt i murværket og råd og svamp i træværket.
For det andet har det vist sig, at der især om sommeren meget ofte dannes store mængder vanddråber på
ydersiden af dampspærren, altså fra vanddamp, der kommer gennem væggen, udefra. Dette vand går
ind i isoleringen, som dermed får nedsat isoleringsevnen samtidig med at der er stor risiko for
svampeskader i konstruktionen.
Man skal derfor ikke sætte dampspærre op i forbindelse med isolering af bindingsværksvægge. Man skal
istedet sørge for at bygge en konstruktion op, der indvendig fra består af:
1:

En indvendig beklædning, som kan optage fugt, men samtidig ånde - allerbedst brædder, rørvæv
og puds - næstbedst gipsplader - og endelig ikke plastmalet.

2:

Isolering, f.eks. bestående af 10-15 cm mineraluld. 10 cm vil ofte være nok p.g.a. luftrummet
mellem mur og isolering.

3:

Et vindtæt, men damp-åbent lag, f.eks. hård masonite, gipsplader, vindtæt pap.

4:

Her kommer vi til det allervigtigste: Et ventileret og fastholdt hulrum på mindst 5 cm. I en
bindingsværksvæg vil sprækkerne mellem tavl og tømmer ofte være nok til at ventilere
hulrummet. Ellers skal man etablere små ventiler eller sprækker udefra.

5:

Bindingsværksvæggen - kun overfladebehandlet med helt damp-åbne materialer som kalk eller
temperafarver.
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Da det faktisk er anseelige mængder vanddamp, en gennemsnitshusførelse af 4 personer producerer i
løbet af et døgn, nemlig ca. 8 kg. vanddamp, svarende til omkring 8 liter vand, er det også vigtigt at lufte
rummene ud hver dag, for at mindske "damp-presset" indefra på væggene. Det gælder ikke mindst baderum, vaskerum og køkkener.
Ved efterisolering af bindingsværksbygninger, bør man mange steder ”nøjes” med at isolere under gulvet,
over loftet og i ydervæggene kun under vindueshøjde. I de 30-50 cm smalle murpiller mellem vinduerne
får man alligevel ikke nogen effekt af at isolere. Derved opnår man også at vinduerne, der kan forsynes
med isolerende fortsatsruder, står meget smukt med deres oprindelige tynde lysninger. Under
vindueshøjden kan isoleringen skjules af et gennemgående træpanel, afsluttet med en profileret liste.
Det kan sjældent betale sig – varmeisoleringsmæssigt – at isolere de 30-50 cm smalle piller mellem
vinduerne på et bindingsværkshus. En teknisk bedre løsning, og også langt pænere og elegantere er at
man kun isolerer under vindueshøjden, som her. Her kan man til gengæld anbringe 10-15 cm mineraluld
uden at skæmme rummet. Man kan anbringe et bræddepanel, som her, eller pudse brystningen.
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Der må ikke anbringes dampspærrer i form af plastikmembraner el.lign. i bindingsværksvæggene. Man
skal i stedet operere med et fastholdt, ventileret hulrum på 3-5 cm, indvendigt på bindingsværksvæggen.
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