“Med Ytong Multipor har vi løst to opgaver på én gang”
Carsten Rasmussen, Jysk Råhusmontage A/S

Da Sydbank skulle indrette en ny filial i Egtved
faldt valget på en nedlagt butiksejendom tilhørende bygherren, Jan Johansen ApS.
Bygningen, som er opført med massive ydervægge
af 24 cm porebetonblokke, krævede en gennemgribende renovering for at kunne leve op til nutidens energimæssige krav og bankens behov for
at bo pænt. Ytong Multipor var et oplagt valg.
10 cm tykke Ytong Multipor isoleringsplader blev limet på facaden
og derefter fastgjort ekstra med en dybel pr. plade. Efterfølgende
blev der pålagt et armeringsnet og pudset med en indfarvet specialpuds, udført af Jysk Specialpuds.
Ytong Multipor isoleringsplader er fremstilet af porebeton med
en lav densitet på blot 115 kg/m³ og en varmeledningsevne λR på
0,045 W/mK. Ytong Multipor er trykfaste, formstabile, diffusionsåbne og ubrændbare.
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Bygherre:
Jan Johansen ApS
Entreprenør:
Jysk Råhusmontage A/S
Størrelse: 180 m² væg
Materialeforbrug:
Ytong Multipor blokke,
10 cm: 180 m²
Byggetid: 5 dage
Pudsetid: 8 dage
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