
Udvid din forretning
Bliv Multipor IsoleringsSpecialist
- udfør indvendig efterisolering med Multipor,  
et uorganisk materiale, som er skabt  
til gammelt murværk

ÉN-DAGS UDDANNELSE  
PÅ LEARNMARK HORSENS

26. marts 2014, kl. 8.00 - 16.00. 

Tilmelding senest fredag den 21. marts 2014

Send en mail til book-dk@xella.com



ISOLERINGS
SPECIALIST

NÅR DU VIL ISOLERE INDVENDIG

BRUG EN CERTIFICERET

DIT FIRMA 
LOGO SAMT

KONTAKT INFO

NÅR DU VIL ISOLERE INDVENDIGT  
UDEN RISIKO FOR SKIMMEL
Er du allergisk over for skimmel og svamp/fugt samt høje 
energi omkostninger..?

ER DU TRÆT AF:
Kolde vægge og ønsker at hæve  
komforten i forhold til Astma-  
og allergivenlige produkter?

Ønsker du et sundt indeklima 
billigere  energiforbrug?

Så ta’ en snak med os.  
Som Ytong Mulitpor Isolerings- 
Specialist sikrer vi dig, 
et sundt indeklima.

VI GLÆDER OS TIL AT SIKRE DIG  
DEN BEDST MULIGE UDDANNELSE  
INDENFOR EFTERISOLERING...

DELTAG OG BLIV CERTIFICERET 
Vi glæder os til at byde dig velkommen og certificere dig, 
så du bliver Ytong Multipor IsoleringsSpecialist. 

DATO  26. marts 2014, kl. 8.00 - 16.00. 
 
HVOR Learnmark Horsens
 Vejlevej 150
 8700 Horsens

PROGRAM
8.00  VELKOMST SAMT MORGENMAD 
  
 Indvendig efterisolering

 Indvendig efterisolering  
 i bindingsværksbygninger

 Udvendig efterisolering

 Fastgørelse i Multipor
 
 Øvrige anvendelses områder

11.30  FROKOST

12.30  PRAKTIK
 Montage af Multipor

 Indvendig puds

 Lermørtelsystem

 Udvendig puds

16.00 TAK FOR I DAG

TILMELDING 
Send en mail til book-dk@xella.com
senest fredag den 21. marts 2014,
dernæst vil du modtage en bekræftelse.

VED SPØRGSMÅL KONTAKT 
Salgskonsulent Asbjørn Madsen, mobil +45 2339 0041

VI HAR SKRÆDDERSYET DENNE HELT  
SPECIELLE PAKKE, SÅ DU ER KLAR TIL  
AT FÅ DEL I ENERGIRENOVERINGEN...

TIL DIG DER VIRKELIG VIL 
Med Ytong Multipor Isoleringsplade er det muligt  
at efterisolere UORGANISK uden brug af gips.   
Efter endt uddannelse kommer dit firma,  
med dig som kontaktperson, på ytong.dk under  
punktet “IsoleringsSpecialist”.

 VÆRKTØJSKASSE, værdi 1995,-  
 Kassen indeholder det grundlæggende værktøj 
 til bearbejdning af Ytong Multipor Isoleringsplader.  
 Se mere på ytong.dk under “Produkter”.

 PRODUKTPRØVE  
 Ytong Multipor Isoleringsplade. 
 
 ANNONCE SAMT WEB-BANNER 
 Du vil modtage en mail indeholdende 
 1 x web-banner samt 1 x annonce  
 til valgfri indrykning.
 Vi hjælper gerne med at sætte dit logo ind.
 Mail det materiale du har modtaget samt 
 dit firma logo til xella-danmark@xella.com
 
 2 X KLISTERMÆRKER til firmabil

A

B

C

En unik mulighed Information & dagens program

D

      VÆRKTØJSKASSE Et lille udvalg af det store værktøjssæt

      PRODUKTPRØVE

      KLISTERMÆRKER      ANONNCE SAMT WEB-BANNER

ISOLERINGS
SPECIALIST

NÅR DU VIL ISOLERE INDVENDIG

BRUG EN CERTIFICERET

DIT FIRMA 
LOGO SAMT

KONTAKT INFO

NÅR DU VIL ISOLERE INDVENDIGT  
UDEN RISIKO FOR SKIMMEL
Bor du i et ældre hus, der trænger til energirenovering? 

Eller har du fugt i kælderen? Ytong Multipor er til dig der IKKE 

ønsker problemer med dit indeklima i form af skimmel og fugt

Lad os få en snak om DIN udfordring...
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Ekskl. moms  
samt forsendelse

Ytong Multipor Isoleringsplade

Indvendig, udvendig, væg og loft

–  sikker og økologisk isolering

    



Ytong Multipor Isoleringsplade

I ALLE DANSKE BYER FINDES EN STOR AN-
DEL AF GAMLE MUREDE EJENDOMME,  
HVOR EN ENERGIOPTIMERING AF FACADEN 
ENTEN IKKE ER MULIGT PÅ GRUND  
AF EJENDOMMENS UDSEENDE ELLER FORDI 
EJENDOMMEN ER FREDET.

Endvidere er flere og flere yderst betænkelige ved ud-
førelsen af indvendig efterisolering, både på grund af 
slagregnens påvirkning af murværket og på grund af 
de meget dårlige erfaringer, som har med at anvende  
organiske løsninger med dampspærre i facaden, der ofte  
giver indeklimamæssige problemer i form af fugt og 
skimmel. 
Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 
1960 er ca. 30 %, og derfor er en isolering af facaden en 
yderst central bygningsdel at fokusere på, når man ønsker 
at energioptimere. 
Ytong Multipor er et produkt, der gør det muligt at energi-
renovere facaden indefra. Produktet, der i mere end 15 år 
er blevet anvendt til indvendig efterisolering af ydervægge 
på det tyske marked, blev introduceret i Danmark for 5 år 
siden. 

Stort behov – mangfoldig anvendelse 
uden risiko for fugt og skimmel
Over hele Danmark findes ejendomme med en histo-
risk bevaringsmæssig værdi, f.eks. bindingsværkshuse, 
kirker, gamle fredede bygninger m.m. Disse ejendomme 
udgør et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra  
synspunktet om at energioptimere eller udbedre skader på  
ejendommene, men også ud fra perspektivet at forbedre 
indeklimaet og boligkomforten i ejendommene. 
Renovering med de rette produkter er vigtigt for selve  
energioptimeringen, for udbedringen af skaderne på 
ejendommen og for at opnå en betydelig forbedring af  
boligkomforten gennem et bedre indeklima. 

For at opnå et forbedret indeklima, er det dog vigtigt at 
overveje, hvordan denne energirenovering skal foretages. 
For det første er det vigtigt at hæve den indvendige  
overfladetemperatur på væggen til over 12,6 Co, så risikoen 
for fugt- og skimmeldannelse reduceres, men ligeså 
vigtigt er det at overveje, om den indvendige efterisoler-
ing skal udføres med en dampspærreløsning eller med en 
diffusionsåben løsning. 
Ofte er der i renoveringsprojekter tale om et gammelt 
massivt murværk – uden nogen form for isolering – 
denne løsning er derfor oftest også diffusionsåben.  
Ved at opsætte en traditionel dampspærreløsning,  
ændres fugtforholdet i vægkonstruktionen, hvilket kan 
have katastrofale konsekvenser for murværket eller  
bjælkeender i et etagedæk. 
Skaderne kan være skimmelproblemer i træregler/
gips-pladerne, enten på grund af slagregnspåvirkningen  
af ydermuren elle på grund af damptrykket og 
temperaturforskellen mod ydermuren. Det kan også 
skyldes ødelagte fuger grundet ændrede fugtforhold 
i hele murkonstruktionen, eller en ændret fugtbalance  
i bjælkeenderne i et etagedæk, som kan føre til kollaps  
af etagedækket. 

Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger for at hæve 
overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere  
energiforbruget – men vigtigst af alt, så bibeholder  
de væggens hidtidige evne til at ånde. 
Dugpunkt kan uden risiko frit vandre i ydermuren,  
samtidigt med at indeklima og en eventuel høj indvendig 
luftfugtighed, uden problemer kan diffundere ud gennem 
væggen. 

Diffusionsåbenhed gør det dog ikke alene – for det er de-
suden helt centralt, at hele systemet og alle de produkter, 
der indgår, samtidig er uorganiske – så en eventuel  
fugtpåvirkning, via slagregn eller andet, ikke giver  
skimmelproblemer i konstruktionen. 

Optimal systemløsning med Ytong Multipor
Kernen i isoleringssystemet fra Ytong er den 100%  
mineralske og uorganiske Ytong Multipor Isoleringsplade, 
der i Tyskland desuden er karakteriseret som et økologisk 
byggemateriale. 

Produktet er en traditionel porebetonplade i en 
speciel letvægtsudgave med en varmeledningevne,  
lambda 10dry, 0,042 I systemet indgår desuden et komplet 
tilbehørsprogram til udførelse af alle typer af renove-
ringsopgaver - lige fra bindingsværk til andre specielle 
ejendomme. 
Systemet er som udgangspunkt opdelt i 2 retninger –  
henholdsvis et traditionelt Ytong Multipor Letmørtel  
system eller et helt 100% økologisk Ytong Multipor  
Lermørtel system - begge med et komplet tilbehørs- 
program med befæstigelser, stikkontaktforlænger og  
en diffusionsåben silikatmaling.

Dokumentation
Der er monteret over 4 millioner kvadratmeter, i de  
over 15 år, man har anvendt den diffusionsåbne  
Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisole- 
ring. Dette uorganiske isoleringssystem, opfylder alle de  
egenskaber, som man efterstræber, når man vil have  
en sikker løsning mod råd og skimmelsvamp, en løsning  
der er god for allergikere, ingen kuldenedslag fra 
ydervæggene og en god buffer, som bidrager til  
opretholdelse af stabil fugtbalance i boligen. 

Til eftervisning af ét af systemets gode egen- 
skaber, kan blandt andet nævnes fugtbevægelserne.  
Disse kan dokumenteres i simuleringsprogrammerne 
WUFI eller DELPHI og beregner fugten gennem de  
enkelte materialelag, som konstruktionen er opbygget 
af, over en årrække. Ved større projekter kan der,  
i henhold til aftale, udføres WUFI-beregninger for rådgiver.

Læs mere på ytong.dk

100% UORGANISK

SKIMMEL & FUGTRESISTENT

DIFFUSIONSÅBEN

TRYKFAST 
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Xella Danmark A/S

Xella Kundeinformation
 + 45 75 89 50 66 
 Tilbud@xella.com

 www.ytong.dk

 

 


