Riktig isolering
Riktig isolering med Glava isolasjon
Nyttige tips for et godt resultat

Tilpasning:
Isolasjonen skal ikke skjøtes mer enn det som er nødvendig
av hensyn til formater og konstruksjonstype.
Bruk ikke småbiter og kapp, annet enn til dytting rundt dører
og vinduer. Ved flere lag skal isolasjonen monteres med forskutte skjøter.
Det er også en stor fordel om det kryssisoleres.
Hele isolasjonssjiktet skal fylles i den angitte tykkelsen.
Isolasjonen skal slutte tett om og fylle isolasjonssjiktet, slik
at man unngår kuldebroer i isolasjonssjiktet. Isolasjon som
må tilpasses, bredde og lengde, skal kuttes med 1cm overmål på bredden, slik at den tetter og sitter godt. Overmålet
for lange lengder kan gjerne være mer enn 1 cm. Ved mindre åpninger kappes isolasjonen med mindre overmål, slik
at buling unngås, eller isolasjonen settes inn på ”høykant”.

Beskytt mot vær og vind

Pakk ut nær arbeidsstedet

Sørg for god ventilasjon

Bruk mest mulig hele
isolasjonsprodukter

Fjern støv

Bruk riktig CE-merket
verneutstyr

Hold arbeidsplassen ren
og ryddig

Vask deg godt etter endt
arbeid

Unngå fukt:
Monter ikke isolasjon i et vått og fuktig bindingsverk.
Det skal ikke settes på varme før dampsperren er montert.
Isolasjonen skal behandles pent. Ikke klem, krøll, vri eller
tråkk på den. Beskytt isolasjonen mot vær og vind.
Skal den lagres ute, så skal den ligge på en pall el. og dekkes godt til med en presenning eller tilsvarende. Gjelder
også storkolli. Har isolasjonen blitt våt (noe den absolutt ikke
skal) kan den tørkes uten at dette reduserer isolasjonsevnen.

Husk:
Når man isolerer rundt dører og vinduer skal hele karmdybden og ev. foringsdybden fylles. Ikke dytt hardt.
Isoler innervegger. Både for komfort og ikke minst lyd
Fyll etasjeskilleren helt med isolasjon min. 600 mm fra yttervegg og inn, fordi det forhindrer kuldebro. Ved lydisolering
skal etasjeskilleren isoleres med min. 150 mm isolasjon.
Bruk et skjærebord. Dette forenkler skjæringen og gir rette
kutt/snitt.

skjær platene på fast
underlag eller bruk
Glava skjærebord
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