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Termoskydd har används i Europa i närmare 20 år och används 
både på invändiga väggar och på fasader och tak, säger VD Berit 
Lönn. 

Det kan appliceras på t.ex. lättbetong, tegel och trä och har man en 
putsad fasad med fuktproblem fungerar det som så att de keramiska 
kulorna sväller och tätar fasaden mot fuktinträngning samtidigt som 
ytan är diffusionsöppen och fukt kan avges utåt. 
   - Fuktiga fasader ger sämre isolering så med Termoskydd förbättras 
isoleringen samtidigt som mindre värme tränger ut, påpekar företag-
ets grundare Olle Löfdahl.

Ut- och invändiga arbeten
Det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen hade problem med 
fukt och dålig isoleringsförmåga i två fastigheter med totalt 145 lä-
genheter och valde att behandla med ThermoGaias produkter. Nu har 
man kommit tillrätta med fuktproblemen och energiåtgången beräk-
nas minska med 15-18 %, man kommer därför fortsätta arbeta med 
Termoskydd på fler fastigheter som ska renoveras.
Polishuset i Skövde är en annan kund som behövde hjälp invändigt då 
matsalen upplevdes som kall och målade därför med Termoskydd In-
terieur.
   - Temperaturen i matsalen ökade med 2-3 grader tack vare att vär-
men reflekterades tillbaka in i rummet, berättar Berit. Nu har man fort-
satt att även termoskydda samtliga fasader.

Bäst i test
Eftersom Termoskydd reflekterar bort stor del av solvärmen ger be-
handling av fasaden och tak en effektiv sänkning av inomhustempera-
turen på sommaren utan att använda någon energi.
   - I USA har Termoskydd fått utmärkelsen Energy Star efter en treårig 
användning där produkterna fick överlägset bäst i test, avslutar Berit 
Lönn stolt. g

Unikt Termoskydd förhindrar 
fukt och spar energi

Vill ni spara energi? Tå då en titt 
på metoden som förhindrar fukt 
i putsade väggar och kan sänka 
energikostnaderna med mellan 12-24 
%. Istället för vanlig färg används ett 
målningsbart, keramiskt, ytskikt från 
Thermogaia.
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