
Fugtsikring og isolering 
af kælder 

Skab en værdiforøgelse af 
boligen ved at få flere kvadrat-
meter i boligstandard

Få fuld udnyttelse af boligens 
eksisterende areal 

Skab en forbedring af 
kælderens indeklima

Vælg en løsning med perma-
nent vandtætning og plads-
besparende isolering

Få en lun og tør kælder med 
klassisk pudsede vægge



Kondens forekommer, når der 
er forskel på temperaturen midt 
i rummet og ude ved ydervæg-
gen. Er forskellen mere end blot 
4°C vil vanddampen i luften for-
tættes og sætte sig som dråber 
på den koldeste overflade 
– i dette tilfælde ydervæggen.

Fugtig
kælder?

Kælder inden fugtsikring

Kold og fugtig kælder 
Fugt kan trænge ind i boligen nedefra og fra siden, hvis 
kælderen ligger helt eller delvist under terræn. Er der ikke en 
tilstrækkelig fugtsikring, vil fugten fra undergrunden trænge 
ind i boligen med flere skader til følge. Salte fra terræn og byg-
gematerialer bliver ført ud til forsiden af væggen, hvor de over 
tid har stor nedbrydende effekt. Skimmel, svamp, råd, dårligt 
indeklima og forringet isoleringsevne er ligeledes kedelige 
følgesvende til fugt. 

Et godt indeklima er guld værd
Det er ofte set, at en kold kælder kun bliver benyttet til oplag-
ring eller som vaskerum, men faktisk kan der her være mange 
m2 til rådighed, som kan omdannes til boligstandard. Hermed 
bliver der mulighed for at forøge boligens samlede kvadrat-
meterantal – det vil give en værdiforøgelse af boligen og mere 
plads til familien at boltre sig på.

Eksempel på kondens

Eksempel på kondens
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En enkel
løsning

Unikke 
produktegenskaber

• Skalflex Sokkelstop spærrer 
 permanent mod den nede-
 frakommende fugt

• Skalflex Multitæt sikrer 
 permanent mod sidelæns vand-
 indtrængning fra terræn, og 
 modstår højt vandtryk

• Skaltherm isoleringsplade 
 har en høj isoleringsevne 
 trods den beskedne tykkelse

• Skaltherm isoleringsplade
 er formstabil og skruefast 

Kælder efter fugtsikring

Unik og effektiv løsning
Alt for få boligejere er klar over, hvor enkelt det kan være at 
renovere en fugtskadet og kold kælder, så den bliver permanent 
tør og isoleret.

Med Skalflex Fugtisolering er det netop muligt at skabe en 
fuldstændig tør og velisoleret kælder. Systemet anvender få 
produkter og enkle arbejdsgange. Produkterne besidder hver 
især unikke egenskaber, som tilsammen sikrer en effektiv og 
permanent løsning. 

Overfladen er skruefast med en flot, stærk og pudset finish, 
der efterfølgende kan afsluttes med indfarvet puds, væv eller 
maling. 

Læs mere om Skaltherm Fugtisolering på www.skalflex.dk  
eller ring på 86 61 22 99.



Skaltherm Isoleringsplade

Skalflex – service og tryghed  
Er du i tvivl om noget vedr. dit projekt, er du velkommen til at 
ringe til os for råd og vejledning eller du kan skrive direkte til 
vores dygtige og erfarne tekniske team via www.skalflex.dk. 
Her har du mulighed for at vedhæfte billeder til bedre belysning 
af dit projekt.

Er der behov for det, kommer én af vores teknikere ud og 
besigtiger og gennemgår projektet sammen med dig.
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Teknisk konsulent
Midt- og Sydjylland

Hans Pedersen
Teknisk chef
Midt- og Nordjylland

Skalflex Fugtsikring

Hos Skalflex ved vi rigtig meget om 
fugt, og hvordan fugtskader kan 
udbedres permanent.

Det kan være svært at vurdere, 
hvilken type fugtproblem, man står 
med og hvor meget der skal til for at 
udbedre det.

Vi har udarbejdet en oversigt over 
vores forskellige muligheder inden-
for fugtsikring. Du kan downloade 
den fra www.skalflex.dk eller skriv/
ring til os, så sender vi den til dig.

Oversigt Fugtsikring


