
MICROTHERM®

INDEKLIMAPLADER

Autoklaveret kalciumsilikat isolering
Indvendig efterisolering uden skimmelvækst 
Selvudtørrende ved kapillarvirkning

Med MicroTherm® indeklimaplader er der ingen 
kuldebroer og i modsætning til andre konstruktioner er
der ingen afhængighed af dampspærrens tæthed. 

Med MicroTherm® indeklimaplader fås en indvendig
isolerende væg uden hulrum og uden organisk
materiale. 
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MicroTherm® indeklimaplade er et nyt iso-
lerende produkt på det danske marked.
Det udmærker sig ved sine kapillarsugen-
de og samtidig termiske egenskaber, der
gør materialet egnet for indvendig efteriso-
lering uden brug af dampspærre. 

Produktet importeres fra Tyskland, hvor det
indtil videre er anvendt på 600.000 m2 ind-
vendig overflade – særlig til bygninger,
hvor udvendig efterisolering ikke er mulig.

Indvendig efterisolering med en traditionel
opbygning af mineraluldsisolering, plastfo-
lie og indvendig beklædningsplade, med-
fører risiko for fugtophobninger med skim-
melsvamp til følge.  Utætte dampspærrer
og fugtgennemsivning har ofte skabt fugt-
problemer bag forsatsvægge. Særlig, hvor
disse konstruktioner har indeholdt organisk
materiale som tapetklister, træregler eller
paplag fra gipsplader, har dette kunne
skabe grobund for skimmelsvampe.

Figur 1:
Skimmelvækst i
hjørne på kold
ydervæg. 

Figur 2:
Afskallende maling
på kold ydervæg.

Figur 3: 
Mangler eller 
skades dampspær-
ren opstår kondens
og grobund for
skimmel ved 
vægoverfladen.
MicroTherm®
omfordeler fugten
så skadelig 
kondens undgås.

Figur I: Tegning af typisk hulmur
med faste bindere.

Figur II: Tegning af typisk hulmur
med indvendig mineraluldsisolering.

Figur III: Tegning af typisk hulmur
med kalciumsilikatplade.
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Funktionen af MicroTherm® indeklimapla-
der er, at den indvendige overfladetempe-
ratur hæves, så overfladekondens undgås,
samtidig med, at fugt der kondenserer i
materialet fjernes i samme takt som fugten
tilføres, så der ikke opstår kritiske fugtfor-
hold i materialet.

Den udtørrende funktion stammer fra mate-
rialets kapillarsugende egenskaber, der
muliggør en kraftig fugttransport i materia-
let. Materialets sammensætning af store og
små porer, muliggør den optimale fugt-
transport. Dette betyder, at fugt, der ved
diffusion flyttes fra indeklima ind i materia-
let, fordeles over hele den isolerede væg.
Igennem materialets mindste porer suges
kondenseret vand tilbage til overflade, hvor
vandet afgives til indeklimaet ved fordamp-
ning, hvorefter vanddampen bortventileres
med boligens naturlige luftskifte. 

Der opstår en dynamisk ligevægt, hvor
mængden af vanddamp, der tilføres mate-
rialet (igennem de største porer ved diffu-
sion fra indeklimaet) er ligeså stor og mod-
satrettet den mængde vanddamp, som ved
kapillarsugning transporteres tilbage til den
indvendige overflade. Vel og mærke en
ligevægt, hvor materialet er tørt. 

De gunstige kapillarsugningsegenskaber
opnås gennem en kontrolleret autoklave-
ring af 100 % rent kalciumsilikat, der her-
ved opnår den helt rigtige kombination af
micro-/makro-porer i materialet. 

Materialet er rent mineralsk, miljørigtigt
både ved bearbejdning, montering og
senere bortskaffelse.

MicroTherm® indeklimaplade monteres
ved fuldklæbning med uorganisk klæber
på en afrenset og plan vægoverflade, så
der ikke er mulighed for hulrum eller
næring, der ville give vækstbetingelser for
mikroorganismer. Ydermere er materialets
pH-værdi let basisk, således at mikroorga-
nismer ikke kan trives heri.

I modsætning til de fleste organiske mate-
rialer nedbrydes MicroTherm® indeklima-
plader ikke af fugt.

Proces for MONTERING
Arbejdsgangen ved efterisolering af kold væg med MicroTherm®
indeklimaplade er følgende:

• Nedrivning af indvendig beklædning, diffusionstætte eller orga-
niske materialer, eller gipsplader, tapeter/væv incl. lim fjernes. 

• Grundig rengøring for støv og snavs, der kan danne grobund
for skimmelsvampevækst. Evt. desinficering af angreb/vækst af
mikroorganismer.

• Opretning af væg.
• Fuldklæbning af MicroTherm® indeklimaplade
• Retablering af overflader med diffusionsåbne produkter som

silikatmaling.

Arbejdsgangen ved anvendelse af MicroTherm® indeklimaplade
ved eksisterende efterisolering er følgende:

• Identificering af fugtproblem.
• Nedrivning af evt. eksisterende indvendig isolering.
• Nedrivning af evt. organiske, diffusionstætte eller porøse over-

flade beklædninger.
• Affugtning af våde konstruktioner.
• Desinficering af evt. angreb/vækst af skimmelsvampe.
• Opretning af væg.
• Fuldklæbning af MicroTherm® indeklimaplade.
• Retablering af overflader med diffusionsåbne produkter som

silikatmaling.

Figur 4: Dampafrensning. Figur 5: Kalciumsilikatplade påføres
grunder.

Figur 6: Færdig væg.
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MicroTherm® indeklimaplade kan anven-
des ved tunge ydervægge (tegl og beton)
med utilstrækkelig isoleringstykkelser, samt
ydervægge med kuldebroer.

Ved stor fugtbelastning anbefales mindre
end 50 mm tykkelse for optimal udnyttelse
af fugttransportegenskaberne.

MicroTherm plade med tykkelse 85 mm
svarer nogenlunde i isoleringsevne til 75 
mm væg af 50 mm mineraluld med 2 gips-
plader opsat på 38 mm trælægter pr. 600
mm.

MicroTherm løser kuldebroer på de flader,
som pladerne monteres på, så problema-
tiske kuldebroer fjernes. Ved gennemgåen-
de dæk eller indervægge, der gennembry-
der klimaskærmen, kan det være nødven-
digt også at anvende MicroTherm plader
på de indvendige flader, hvis kuldebroen
skal helt væk.

Frie overflader
Det skal sikres, at vand kan fordampe fra
overfladen. Det tilrådes derfor at der frihol-
des areal på væggen (ikke væg-væg reol,
store plakater, mange billeder) for at for-
dampningen fra overfladen ikke hindres.
Hvor stort behovet er for fordampning (og
dermed frilagt overflade) afhænger af de
aktuelle forhold. Fugten kan til en vis grad
omfordeles indeni materialet.

Specielle forhold som brugere skal være
opmærksom på
• Der må kun anvendes uorganisk 

originalt tilbehør.
• Der må ikke tapetseres udenpå 

produktet.
• Der må ikke males med plastmaling

udenpå produktet.

Tekniske specifikationer
Dimension
• Længde 1000 mm
• Bredde 750 mm
• Tykkelse 10 mm-150 mm med spring på 10 mm

Trykstyrke 1,4 N/mm2

Vanddamppermeabilitet, δ 45- 104 • 10-12 kg/m s Pa
Kapillarvandoptagelse 270 masse-% eller 26 kg/m2

Vandoptagelseskoefficient 71 kg/m2 h1⁄2

Vanddamp optagelse 5 masse-% eller 0,4 kg/ m2

Varmeledningstal, λ 0,065 W/mK
Massefylde (tør og ubehandlet) 240 kg/m3

Varmekapacitet 900 J/ kg K ved 200o Celcius
pH-værdi 8,5
Brand (DIN 4102) Klasse A1, ikke brændbar
Lyddæmpning Rw 27 dB
Porøsitet Ca. 90 volumen-%

Materialets fordele
Indvendig efterisolering uden risiko for
skimmelsvamp, samtidig med at tempera-
turen på indersiden kan hæves til over
dugpunktstemperaturen uden indgreb i
den udvendige facade.

Afsluttende overfladebehandling
Silikatbaserede malerbehandlinger.

Sikkerhedsforanstaltninger
Ved skæring benyttes åndedrætsværn.

Tilbehør
• Grunder, uorganisk
• Klæber, uorganisk
• Spartelmasse
• Silikat-maling
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Micro Therm ApS • Dr. Neergaards Vej 15 • 2970 Hørsholm
Tlf.: (+45) 4566 0399 • Fax: (+45) 4566 4922
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