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1. Sammanfattning  

Termoskydd är en unik typ av produkt på den 

nordiska marknaden som har använts inter-

nationellt i över 20 år. Det ökar värdet på din 

fastighet samtidigt som den sänker energi-

förbrukningen, eliminerar fuktproblem, ökar kom-

fortfaktorn och ger en lång hållbarhet. 

 

Mångåriga teoretiska och praktiska utvärderingar 

visar på besparingspotentialer för uppvärmning på 

mellan 14 - 26 %. 

 

 

 

Energibesparing & fuktsanering 

Termoskydd ar ett unikt system för 

energibesparing och fuktsanering. Dessutom ger 

de miljövänliga produkterna en ökad in inom-

huskomfort samt att de kan färgsättas i över 4 000 

kulörer.  

 

Produkter finns för alla typer av tillämpningar, allt 

från inomhusväggar, fasader, inner- och yttertak.  

 

Termoskydd sparar energi, drar ut fukt ur väggar, 

skyddar byggmaterial, ger en mer hälsosam livs-

miljö och komfortabelt klimat i alla typer av 

fastigheter. Detta utan att förändra varken 

utseende eller yta. 

 

Unika egenskaper 

1. De motståndskraftiga keramiska kulorna 

reflekterar, emitterar och sprider värmen i 

jämnt i hela skiktet. 

 

2. Kulorna skapar en värmebarriär som åter-

reflekterar värme. Detta medför att tempera-

turen på underliggande material reduceras. På 

detta sätt förlänger termoskydd livslängden på 

underliggande material. 

3. Produkten är semipermeabel, dvs. stänger och 

sluter tätt när den blir fuktig och andas när den 

är torr. 

 

4. Kapillärkrafter balanserar aktivt fuktigheten i 

skyddat material.  

 

Kostnadseffektiv lösning 

Termoskydd är med sina unika egenskaper 

sannolikt marknadens mest kostnadseffektiva 

system för äldre fastigheter till energibesparing. 

Produkterna har dessutom lång livslängd vilket 

ger lägre underhållskostnader över tid och kan 

färgsättas i ett stort antal kulörer. 

 

 
 



4 

 
ThermoGaia AB Tel vxl: 08-410 66 520 Org nr 556728-4855 

Norrtäljevägen 783 Mail: info@thermogaia.se  

761 73 Norrtälje www.thermogaia.se  
 

2. Termoskydds funktion – Definition av 

Termoskydd 
 

Keramiskt ytskikt med förmåga att spara energi 

genom att reglera strålning och fukt 
 

Den vetenskapliga termen är ” ytskikt med endo-

termiska effekter”, ”surface coating with 

endothermal effects”. Den endotermiska effekten 

innebär att Termoskydd minskar värmeförlusterna 

i fastigheter och kan bidra till reduceringar av 

energiåtgången för uppvärmning upp till 30 

procent. Efter att ytbeläggningen applicerats till en 

tjocklek av 0,3 mm, och torkat, polymeriseras den 

till en stark, elastisk och variabelt 

fuktgenomsläppligt ytskikt.  

 

Termoskydd kan inte beskrivas varken som ett 

isoleringsmaterial eller enbart som en IR-

reflekterande produkt. Dess förmåga att förbättrar 

värmehushållningen i en byggnad baseras på ett 

komplex av funktioner, som i kombination med 

omgivningen och underliggande byggnadsmaterial 

höjer en byggnadsdels motstånd mot 

värmeförluster. Den stora energibesparing som 

Termoskydd ger beror i huvudsak på 4 faktorer. 

 

1. Fuktkontroll genom täthet vid regn, Variabelt 

ångmotstånd som reglerar fuktvandring samt 

en stark kapillärsugande förmåga, som i 

förening torkar ut och håller en vägg torr. 

2. Sänkning av värmestrålningsförluster genom 

sin förmåga att reflektera, emittera och sprida 

värmevågor 

3. Minskad värmekonduktion främst genom 

förhöjd isolerförmåga i uttorkade vägg-

material.  

4. Förbättrad värmelagring och upptagning av 

solvärme i underliggande material genom åter-

reflektion av värme, minskade konvektions-

förluster och minskad energiåtgång för 

uttorkning av fuktiga väggytor från slagregn 

och kondens-vatten vid dimma  

 

Ingredienser 

För att optimera dessa funktioner, som bygger på 

värmedynamik, optik och mekanik består  

 

Termoskydd av följande tre ingredienser 

1. Keramiska kulor - vakuumiserade keramiska 

kulor, med en diameter av 10 till 120 μm. 

Dessa reflekterar och sprider IR-strålning och 

kortvågig värme, är brandtåliga och anti-

statiska samt bildar tillsammans med 

bindemedlets nätverk nano-stora kapillärer, 

som aktivt drar ut vatten ur underliggande 

material med större hålrum.Varje 

kvadratmeter innehåller mellan 12 till 20 

miljoner kulor beroende på lagrets tjocklek.  

 
Bild 3. Keramiska kulor. 

2. Bindemedel - en unik vattenbaserad akrylat-

dispersion med förmåga att hålla kulorna jämt 

fördelade innan produkten torkat, som efter 

torkning och polymerisering får en rad unika 

egenskaper.  

 Hög motståndskraft mot värme och kyla.  

 Förmåga att snabbt ta åt sig vatten och 

svälla och torka och krympa utan att 

försämra sin höga vidhäftningsförmåga 

 Variabel täthet beroende på den om-

givande luftens relativa fuktighet. 

 Långvarig seghet även vid extrema 

temperaturer.  

 

 
Bild 4. Torkningsprocess 

 

3. Färgpigment av hög kvalitet som inte bleks ur. 

Vitt pigment bestående av zinkoxid och 

titandioxid med hög reflektionsförmåga ingår i 

alla ljusa kulörer.  
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3. Termoteknik 

Basala krav på material för en byggnads-

konstruktion bör vara att skydda mot inträngande 

fukt, skapa vägar för fukttransport ut ur 

konstruktionen, behålla fukt-balansen och fungera 

som ett skydd mot absorption. Materialen ska 

motverka hygrotermiskt framkallande av skada 

och bör skapa en värmespridning till ytan för att 

spara energi och skapa en mer hälsosam miljö 

inomhus.  

 

Termoskydd uppfyller alla dessa krav genom en 

kombination av följande funktioner! 

3.1 Fuktreglering 

Termoskydds sammansättning av det semi-

permeabla bindemedlet kombinerat med de små 

vakuumfyllda keramiska kulor skapar dess för-

måga att sänka fukthalten i väggar samt reglera 

relativ luftfuktighet inne i ett rum. Denna förmåga 

är av avgörande betydelse för fler av dess övriga 

funktioner och beror på följande egenskaper. 

 Membraneffekten 

 Kapillärsugningsförmågan 

 Varierande motstånd mot ångtryck. 

 

 

 
Bild 5. Termoskydds funktion exteriört. 

Membraneffekten 

När en Termoskyddad yta utsätts för fukt i 

flytande form t.ex. genom slagregn tar 

termoskyddsskiktets bindemedel upp vatten och 

sväller upp till 4 gånger. När bindemedlet sväller 

sluter det sig kring de i färgskiktet inbäddade 

keramiska kulorna och bildar ett helt vattentätt 

membran, som hindrar vatten att tränga in i det 

bakomvarande materialet. Membraneffekten för-

stärks dessutom genom membranets kapillära sug-

förmåga, som beskrivs nedan. Maximal mängd 

vatten, som på detta sätt tas upp av väggen blir 

därför aldrig mer än cirka 380 ml/m², vilket allt 

stannar i Termoskyddsmembranet. Allt övrigt 

vatten rinner av.  

När membranet torkar öppnas porer som tillåter 

det underliggande materialet att andas och släppa 

ut fukt. 

 

 
Bild 6. Termoskydds membraneffekt. 

 

Membraneffekten resulterar i att regnvatten 

hindras från att tränga in i bakomvarande 

byggnadsmaterial, vattnet rinner av ytan, som 

sedan snabbt torkar och öppnar för uttorkning när 

vädret blir torrt.  

Kapillär sugförmåga  

De vakuumfyllda och fukttåliga keramiska 

kulorna som är hygroskopiska eller hyper-

hygroskopiska beroende på omständigheter utgör 

cirka 50 % av Termoskyddets volym. 

Bindemedlet i Termoskyddsskiktet bildar runt 

kulorna kanaler mindre än någon hålighet eller 

kanal i de kapillärsugande material, som normalt 

används i en vägg. Kanalernas storlek, som 

förändras i förhållande till vatteninnehållet i 

bindemedlet, varierar från cirka 0,00005 mm när 

bindemedlet är vått till >0,0001 mm när det torkat. 

Dessa kanaler, som i sin tunnaste form endast 

tillåter ånga att passera, utgör i sin grövre form 

starkt kapillärsugande kanaler, som aktivt drar ut 

eventuellt fritt vatten, för ut det till den av kulorna 

starkt förstorade ytan där vattnet avdunstar när 

värme tillförs.  
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Bild 7. Fuktdränering med kapillärkrafter. 

Termoskyddets kraftiga kapillärsugförmåga kan 

vid gynnsamma förhållanden dra ut upp till 380 

ml vatten/m² och timme från det underliggande 

materialet. Den förhindrar också att vatten, som 

upptas av bindemedlet vid regn, inte sugs vidare 

in i underlaget, och utgör därmed en förstärkning 

av membraneffekten. 

 

Varierande Ångmotstånd 
Fraunhofer Institut för Byggfysik utvecklade 1999 

en fuktadaptiv ångbroms för väggbeklädnad, som 

skulle vara diffusionsöppen (med lågt Sd tal) vid 

hög relativ fuktighet och få ett stigande 

ångmotstånd (högt Sd-tal) vid sjunkande relativ 

fuktighet. 

Ångbromsen skulle reglera fuktvandring ut och in 

genom byggnadsdelar och därför ha Sd-tal 

relaterade till omgivningens relativa fuktighet enl. 

nedanstående tabell. 

 

Sd (m) 4,7 3,9 1,1 0,4 0,1 

Rel. luftfukt % 25 42 62 70 90 

Tabell 1. Krav på ångmotstånd i Sd(m) i en ångbroms. 
 

Det högteknologiska bindemedlet i Termoskydd 

har utvecklats med liknande egenskaper, vilket 

bl.a. framgår av följande mätvärden för Termo-

skydd Interiur från tester utförda av TNO Building 

and Construction Research i Holland 2005. 
 

 
Tabell 2. Sd variation beroende på temperatur och RL. 

 

 

Termosskydd har testats i enlighet med 

standarderna EN ISO 12572 och DIN 52 615 med 

följande resultat. 
 

Sd  [m] Exterieur Interieur Nature 

Torr 1,3 1,7 1,5 

Fuktig 0,7 0,02 0,7 

Tabell 3 Termoskydds Sd-värden enl. EN ISO 12572 och Din 52615 

Dessa testresultat visar att Termoskydd fungerar 

som en variabel fuktspärr, som är öppen och andas 

när relativa luftfuktigheten är hög men som får ett 

växande ångmotstånd när relativa luftfuktigheten 

sjunker. Effekten av detta blir att: 

 

 En utvändig termoskyddsbeläggning är 

maximalt diffusionsöppen vintertid men kan få 

större ångmotstånd och hindra inåtgående 

fuktvandring sommartid.  

 Ett invändigt Termoskyddsskikt minskar 

aktivt fuktvandringen utåt vintertid, när RL 

inomhus sjunker under 55 % och därmed 

också risken för uppbyggnad av kondensfukt 

inne i väggen. 

En hygrisk diod 

Eftersom ovanstående egenskaperna innebär att 

Termoskydd reglerar fuktvandring i ett material 

till att alltid gå inifrån och ut har TNO, som 

resultat av sina tester gett Termoskydd benäm-

ningen hygrisk diod, som aktivt bidrar till 

uttorkning av, men också hindrar fuktinträngning i 

en byggnadsdel. 

Fraunhofer institut i Tyskland har under 2014 

genomfört tester för att jämföra Termoskydds 

fuktkontrollerande egenskaper med andra liknande 

färger. Bild 10 nedan visar resultatet av en test 

inkluderande slagregnspåverkan. 

 

 
Bild 8. Vatteninträngning och uttorkningstid vid 30 minuters 

slagregn. Maxit bör redigeras bort  
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3.2 Reflektion, spridning av värme och 

Emission. 

De keramiska kulor som bygger upp termo-

skyddets membran skapar genom sin förmåga att i 

kombination reflektera, bryta och återemittera 

värmevågor en unik värmesköld.  

 

 
Bild 9. Termoskydds funktion vid solstrålning. 

 

Effekten av dessa egenskaper varierar dock i hög 

grad beroende på våglängden i den värmestrålning, 

som en Termoskyddsbeläggning utsätts för.  

Reflektion. 
Med reflektion i detta stycke avses att värme-

vågorna återkastas på samma sätt som ljusvågorna 

i en spegel. D.v.s. att värmevågornas utfallsvinkel 

= deras infallsvinkel.  

 

Nedan visas reflektionen för olika våglängder i 

nm.  

 
Bild 10. Termoskydds reflektion vid olika våglängder. 

Värmevågor inom det synliga solljusets våg-

längdsområde 400 – 780 nm reflekteras till 90 % 

av en vit Termoskyddsbeläggning, något lägre vid 

mörkare beläggningar men ändå cirka 50 % av en 

mörkt grå beläggning liknande takpapp. Detta 

innebär att Termoskydd är ett mycket effektivt 

skydd mot solvärme sommartid. 

Nedanstående diagram visar tydligt hur värme-

belastningen från solvärme sommartid kan 

minskas med en Termoskyddsbehandling. 

 Mätningen är gjord samtidigt en normal för-

sommardag med växlande molnighet direkt under 

ytskiktet på två identiskt lika takpappsskikt, varav 

det ena målats med vitt termoskydd. 

 
Bild 11. Exempel på Termoskydds förmåga att reflektera solvärme. 

En analys av mätresultatet visar följande:  

 

Medelt C° Rumst. Värmebel. Värmebel/tim. Behov av isolering 

TS vit 29,8 22 70 W/m² 6,8 W/m² Lättbetong. 25 cm 

Takpapp 47,9 22 234 W/m² 25,9 W/m²  14,5 cm min.ull 

Värmebelastningen minskade med 164 W/m² 
vilket skulle kräva cirka 14,5 cm extra isolering 

för att kompensera.  

Spridning. 

Från diagrammet på bild 10 kan man också se att 

reflektionsgraden sjunker snabbt vid längre 

våglängder. Vid värmevåglängder på 10 -11 µm, 

som motsvarar temperaturer på + 20° till - 20°, är 

reflektionsgraden lägre än 20 %, vilket innebär att 

den del av Termoskydds värmebevarande effekt, 

som utgörs av ren reflektion, blir förhållandevis 

liten. En betydligt större effekt på värmeflödet har 

de keramiska kulornas förmåga att bryta 

värmevågornas riktning, d.v.s. spridning av 

värmet. Detta förklaras enklast genom att de 

keramiska kulornas storlek ligger nära eller något 

över värmevågornas längd. 10 -120 µm. En 

värmevåg med våglängden 10 - 11 µm reflekteras 

i olika riktningar när den stöter mot någon av de 

mindre kulorna och bryts, som i en ljusvåg i ett 

prisma, när den stöter på en större kula. 

 
Bild 12. Spridning av värmevågor i en keramisk kula 

Eftersom det cirka 300 µm tjocka färgskiktet 

innehåller flera lager av kulor i olika storlekar 

resulterar detta i att värmevågorna filtreras och 

sprids i olika riktningar. Dels inom färgskiktet, 
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dels ut i väggmaterialet och delvis i annan riktning 

tillbaka in i det rum varifrån de kom. 

Spridningen i färgskiktet resulterar i att hela 

färgskiktet snabbt värms upp och att jämn värme 

emitteras tillbaka in i väggen eller rummet. 

Värmespridningen ut i underliggande bygg-

material innebär att värmevågorna delvis får 

längre väg att passera ut genom väggen och 

därmed resulterar i en varmare vägg och lägre 

värmeförlust. 

Återreflektionen utgörs av diffus reflektion i alla 

riktningar, som också bidrar till en jämnare 

fördelning av värmet i ett rum. 

 

 
Bild 13. Reflektion och spridning i olika typer av kulstorlekar och lagring 

Termoskydds förmåga att på detta sätt reflektera 

och sprida värmevågor i olika riktningar har 

förklarats utifrån en optisk modell, som beskriver 

spridnings-effekten när ljusvågor träffar sfäriska 

kroppar med nästan samma diameter som 

vågornas längd. Studier och förklaringar hur detta 

kan vara tillämpligt på spridningen av värme 

genom de keramiska kulorna i Termoskydd har 

gjorts på flera universitet i Tyskland, bl. a. av J. 

Shnir vid Oldenburg Universitet som arbetat fram 

en matematisk modell för värmeskyddsegen-

skaperna hos ihåliga keramiska kulor.  

Denna beräkningsmodell har senare verifierats av 

Dr Vladimir Kalosha vid Max-Born-Institut i 

Berlin, som med modellens hjälp även har 

beräknat att en  Termoskyddsbeläggning vid en 

temperatur mellan 0 - 10 ºC har förmåga att 

återreflekterar 22,3 % av det värmeflöde från 

bakgrundsstrålningen, som normalt dräneras ut 

genom en vägg. (tre gånger bättre än tegel eller 

betong ). 

Ett annat arbete, som presenterades vid en 

vetenskaplig kongress i Berlin 2004 av Ya Shnir 

vid Oldenburg universitet och A. Kokhanovsky 

vid Bremen Universitetuniversitet, är en mate-

matisk modell för att beskriva de värmebevarande 

egenskaperna hos en beläggning med keramiska 

kulor. 

 
Bild 14. Visar skillnaden mellan Termoskyddad vägg jämfört med en målad, 

värmevågorna reflekteras och sprids tillbaka i en termoskyddad vägg men 
passerar ett färgskikt genom konduktion och lämnar väggen i form av 

värmestrålning. 

Emission. 

Termoskydds emissionsförmåga, som uppmätts 

bl.a. av SP ligger på cirka 95 %. Detta bidrar till 

att soluppvärmda tak sommartid kan lämna ifrån 

sig mycket värme nattetid men också till att ett 

varmt Termoskyddsskikt inomhus effektivt 

emitterar värme ut i rummet. 

 

3.3  Konduktion 

Värmeflödet genom en väggkonstruktion beräknas 

traditionellt utifrån de i väggen ingående 

materialens konduktivitet (λ-tal) och tjocklek.  

Termoskyddets egen förmåga att motverka värme-

förluster genom konduktion är visserligen god 

(Uppmätta värden på λ-talet varierar mellan 0,02 

och 0,04) men detta får liten betydelse genom 

membranets ringa tjocklek (Ca.0,3 mm), vilket 

innebär att Termoskydd inte skall ses som ett 

isoleringsmaterial.  

Den ovan redovisade fuktreglerande förmågan och 

de effekter dessa får på övriga i väggen ingående 

materials konduktivitet har däremot ofta mycket 

stor effekt på konduktionen genom en 

byggnadsdel.  

Som exempel kan nämnas att en fukthalt på 25 

kg/m³ i en tegelvägg och 50 kg/m³ i en 

lättbetongvägg, vilket lätt uppstår under 

sensommar och höst med hög luftfuktighet och 

dimma och som förvärras ytterligare genom 

perioder med återkommande slagregn. Detta 

Diffus åter-reflektion 
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innebär att båda väggarnas isolerförmåga under 

senhösten och en stor del av vintern kan vara mer 

än 20 % lägre än deras teoretiska U-värde anger. 

Eftersom ett skyddande Termoskyddsskikt sänker 

och bevarar fukthalten i alla väggmaterial inte 

bara till normalnivå utan med ytterligare någon %, 

innebär det att hela väggens konduktiva mot-

ståndsförmåga förbättras och att dess effektiva U-

värde blir lägre än dess teoretiska U-värde. 

 

3.4 Solvärmeupptagning 

Ett Termoskyddsmembran, som i princip är 

uppbyggt av tunnväggiga, vakuumfyllda kera-

miska kulor fungerar i princip på samma sätt som 

ett genomskinligt isoleringsmaterial. 

 

 

 
 

Bild 15. Termoskydds effekt på solvärme sommar och vinter. 

 

Sommartid när solen står högt är infallsvinkeln för 

den högfrekventa solvärmen liten, vilket medför 

att större delen reflekteras bort medan vinterns 

låga solstånd med stor infallsvinkel och längre 

våglängder resulterar i att en större värmemängd 

kan passera genom membranet eller värmer upp 

det så att värme kan emitteras vidare in i väggen. 

En monolitisk tung vägg av t.ex. tegel, lättbetong 

eller kalksandsten, som Termoskyddsbehandlats, 

får på så vis en ökad upptagning av solvärme 

vintertid. Värme som leds inåt, höjer hela väggens 

temperatur och funktion som värmemagasin, 

vilket därmed minskar värmeförlusterna. Denna 

effekt ökas ytterligare av att termoskyddet håller 

väggen torr, vilket medför att mindre del av 

solvärmen förbrukas till uttorkning. 

Om väggen tilläggsisolerats motverkar däremot 

isoleringen värmegenomgången in till de tunga 

materialen och minskar denna effekt. 

 

 

 

 

3.5 Kontakttemperatur 

En Termoskyddad yta på t.ex. betong eller plåt 

upplevs vid beröring varmare än motsvarande 

obehandlat material. Orsaken är att det tunna 

lagret av vakuumfyllda keramiska kulor minskar 

värme-överföringen mellan handen och det 

underliggande materialet. På samma sätt minskar 

Termoskyddet värmeöverföringen mellan en 

luftmolekyl, som stöter mot en Termoskyddad 

vägg och den underliggande väggen. Denna effekt 

beror på att Termoskydd har ett betydligt lägre 

värmeöverföringstal än andra vanliga byggnads-

material. Konsekvensen av detta blir att en högre 

kontakttemperatur. 

Nedanstående diagram visar resultat från 

mätningar på detta gjorda vid Burgas universitet i 

Bulgarien. 

 

 
Bild 16. (Burgas universitet 2001) Ett lägre värmegenomgångstal ger högre 
yttemperatur.  
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3.6 Termoskydds endotermiska förmåga 

Den samlade effekten av ovanstående egenskaper 

beskrivs som Termoskydds endotermiska förmåga 

att i samverkan med de underliggande materialen 

och den omgivande miljön motverka energi-

förluster. Omfattande teoretiska och erfarenhets-

mässiga studier tillsammans med kunskap om 

olika materials fysikaliska egenskaper har möjlig-

gjort att effekterna i olika praktiska fall kan be-

räknas. 

Tabellen nedan, som är en sammanställning 

utvisande de olika effekternas inbördes del i den 

totala effekten, är baserad på dessa studier.  

Tabellen är hämtad från TermoShields dokument 

“ThermoShield – a declaration of the acting 

mechanisms”, som också innehåller information 

om vilka studier och erfarenheter effekterna 

baseras på. 

 

 
Bild 17. Sammanställning av Termoskydds olika egenskapers andel i dess 

totala energisparfunktion 

 

Alla typer av värmeförluster i en konstruktion som 

enligt bild 5 ovan sker genom konduktion, kon-

vektion och värmestrålning påverkas på olika sätt 

av Termoskydds olika funktioner.  

 

Bild 18 visar hur och var i konstruktionen de olika 

effekterna uppstår. 

 
Bild 18. Beskrivning av Termoskydds samlade funktion  
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4. Termoskydds effekter 

4.1 Vanliga orsaker till energiförluster 

Värmeförluster i en fastighet orsakas av kon-

vektion, avdunstning, strålning och konduk-tion. 

Historiskt sett har vi varit duktiga på att motverka 

konduktion genom att isolera våra fastigheter. 

 

 
Bild 19. Värmeförluster i fastigheter.  Källa? 

 

Ovanstående diagram visar värmeöverföringen 

sommar och vintertid i torra tak och väggar. 

Diagrammen visar att konduktionens andel av 

denna är förhållandevis låg eftersom de flesta 

fastigheter är väl isolerade. Värmestrålning och 

konvektion är typer av värmeöverföring som vi 

måste påverka.  

Strålningsvärme sommartid. 

Temperaturen på en soluppvärmd takyta stiger då 

ofta till över 70° C, vilket resulterar dels i att 

framför allt lokaler med stora takytor får behov av 

någon form av kylsystem, samt att ytskikten 

utsätts för stora påkänningar genom värme-

spänningar.  

Problemet med varma lokaler förvärras av att flera 

isolermaterial som t.ex. skumglas och polysterol 

får sämre isolerförmåga när temperaturen stiger 

men fungerar bra och hindrar utstrålning nattetid. 

Energiåtgång för kylning är dessutom högre än för 

uppvärmning och kan kräva extra investerings-

kostnader för utrustning som i Sverige utnyttjas 

förhållandevis litet. 

Fukt kontra isolerförmåga.  

Fuktiga väggar är ofta orsak till stora 

värmeförluster. Alla typer av materials 

isoleringsförmåga påverkas mer eller mindre av 

fukt i olika former. Porösa material som tegel, 

lättbetong och träfiber är t.ex. material som suger 

åt sig fukt med radikalt försämrad isolerings-

förmåga som följd.  

Fuktrelaterad värmetransport i en byggnadsdel 

beror förutom på fuktberoende värmekonduktivi-

tet också på det ångentalpiska flödet. Denna 

värmetransport genom ett material uppstår när 

vatten förångas och därmed upptar värme på 

materialets ena sida och avger värme när kondens 

bildas på den andra sidan. Denna typ av 

värmeöverföring beskrivs ofta som latent värme-

effekt. Torra väggar isolerar bättre än fuktiga och 

har en högre förmåga att lagra värme.  

 

 
 Bild 20. Samband isoleringsförmåga & fukthalt i tegelväggar.  

 

Nedan visas hur isoleringsförmåga i olika material 

är starkt beroende på materialens fukthalt. En 

tegelvägg förlorar hela 30 % av sin isolerings-

förmåga om fukthalten stiger till 30 kg/m³ (3 

volym%).  

Liknande förändringar uppvisar lättbetong men 

även isoleringsmaterial som mineralull och cell-

plast förlorar mycket av sin isoleringsförmåga om 

de upptar fukt. 

 
Bild 21. Torra väggar isolerar bättre.  

Källa: Prof. Ziegel, JS Cammerer  

 

Från diagrammet ovan framgår att en fukthalt på 

1,5 % i mineralull resulterar i en förhöjning av λ-

värdet med 72 %. Och att en ökning av fukthalten 

i en fuktskadad lättbetongvägg från 30 kg/m³ (3 

vol.%) till 120 kg/m³ (12 vol.%) höjer det 

praktiska λ-värdet från optimala 0,12 till 0,2 

W/m.K.  
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Bild 22. Vatteninnehåll cirka 40 mm under ytan i en vägg av hydrofoberad 

lättbetong med yta av vävburen puts. 
Källa: Rapport TVBM-3026. Lund. 

 

4.2 Fasader 

Termoskydds funktion på en fasad medför: 

 En effektiv avfuktning. 

 Ett långvarigt skydd mot inträngande fukt 

utifrån. 

 Förbättrade isolerförmåga för alla i väggen 

ingående material. (Lägre samlat U-värde.) 

 Lägre temperaturvariation i väggytan. 

 Lång hållbarhet mot sprickbildning och 

färgbeständighet. 

 

4.2.1 Avfuktning: 

Termoskydds variabla ångmotstånd och kapillära 

sugförmåga resulterar i att väggar med förhöjt 

fuktinnehåll avfuktas effektivt. Nedan redovisas 

några resultat av mätningar, som gjorts i olika 

delar av Sverige. 

 

Branta Backen 7 – 29 i Tumba hade 

sprickbildningar i lättbetongfasaderna med 

vatteninträngning på många ställen som följd. 

Fastigheternas fasader Termoskyddades under 

sommaren och hösten 2010. Diagrammet i bild 26 

visar fuktutvecklingen i några av de fuktskadade 

väggarna under de två följande åren. 

Mätningar med borrkärnor utförda av OCAB. 

 
Bild 23. Avfuktning av fuktskadade väggytor Branta Backen, Botkyrka. 

Vid periodens slut var genomsnittlig fuktkvot i all 

dessa mätpunkter lägre än 3 %. 

Den omedelbara effekten av uttorkningen blir att 

väggen får en förbättrad isolerförmåga.  

I nedanstående bild där relationen mellan fukt-

innehåll och isolerförmåga hos lättbetong, kan den 

omedelbara effekten av uttorkningen avläsas. 

 

Bild 24 Avfukningens effekt på lättbetongväggarnas isolerförmåga. 

            Branta Backen, B 

Nygatan 39 i Örnsköldsvik ytrenoverades och 

Termoskyddades våren och försommaren 2012. 

Före arbetets igångsättande gjordes en fuktmät-

ning på fastighetens ytterväggar, som består av 

putsad lättbetong. Mätningen visade på förhöjt 

fuktinnehåll i samtliga väggar.  

 
Bild 25. Fastigheten Nygatan 39 i Örnsköldsvik. 

I Mars 4014 gjordes en ny fuktmätning där man 

kunde notera att alla väggar var mycket torrare än 
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före behandlingen men att norra väggen fort-

farande kan förväntas torka ut ytterligare, 

  
Bild 26. Fuktutveckling i ytterväggarna på Nygatan 39, Ö-vik. 

 

Domaregatan 8 - 14 i Eskilstuna termo-

skyddades under hösten 2013. 

Fuktmätningar gjorda före och fyra månader efter 

genomförd målning visar på en snabb uttorkning 

av väggarna i alla de termoskyddade byggnaderna.  

 
Bild 27, Resultat av fuktmätningar i Robertstorp, Eskilstuna. 

Målningen av Domaregatan 12 och 14 avslutades 

under senhösten varför ytterligare uttorkning kan 

förväntas. 

Samtidigt med mätning i Febr. 2014 gjordes 

jämförande mätningar i två obehandlade bygg-

nader. Resultatet visas genom diagrammets röda 

staplar. 

4.2.2 Skydd mot inträngande fukt 

utifrån. 

Termoskydds membraneffekt hindrar att vatten 

absorberas och sugs in i väggen i samband med 

slagregn och kondens vid kraftig dimma under 

hösten, vilket är en av de största orsakerna till den 

stora fuktuppbyggnad, som kan ske i alla väggar 

av porösa byggnadsmaterial. Som exempel se bild 

22 ovan. 

En analys av det samlade resultatet av 

fuktmätningarna på de Termoskyddade fastig-

heterna på Branta Backen i Tumba visar att fukt-

situationen i dessa väggar efter uttorkningen 

stabiliserats med en fuktkvot på cirka 3,5 % eller 

ett vatteninnehåll på 17,5 Kg/m³ utan tecken på 

fuktuppbyggnad under höstarna. 

 

 

 

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

FK 

(%)  

Prov nr 

fasad 

Apr 

2010  

Dec 

2010  

Maj 

2011  

Dec 

2011  

Maj 

2012  

Dec 

2012  

Juni 

2013  

Dec 

2013  

Mätning 0  1  2  3  4  5  6  7  

1 SSV 5,3  -  3,68  -  3,07  3,48  4,43  4,72  

2 Söder 4,18  -  5,35  -  1,93  1,11  3,24  2,51  

3 Väster 4,04  -  3,88  -  4,83  4,52  3,74  4,97  

4 Sydost 2,99  2,74  2,80  -  4,53  4,26  3,31  2,37  

1 Nordost 3,48  3,04  2,32  2,46  2,26        

2 Sydväst 22,09  2,45  2,99  2,34  1,82        

3 Sydost 22,33  17,47  11,10  4,20  3,37*  2,85*  4,18*  3,12*  

4 Öster 2,95  1,97  2,60  1,96  2,17        

Snitt alla 

mätningar 

 

8.5 

 

5,53 

 

5,06 

 

2,74 

 

3.0 

 

3,24 

 

3,78 

 

3,54 

Bild 28. Resultat från alla fuktmätningar gjorda under utvärderingen i 

Botkyrka.  

Alla prover togs från borrkärnor cirka 5 cm in i 

lättbetongväggen där känsligheten för fukt utifrån 

är som störst.  

Provresultaten visar inga tecken på fuktuppbygg-

nad under senhösten. 

Det vattentäta membranets energisparande effekt 

är lätt att inse om man är medveten om att även en 

modern silikatputs kan ta upp och släppa in upp 

till 4 Kg vatten/m² under ett 24 timmars regn. 

Vatten som kräver nära 2,5 Kw värme förut-

torkning. 

Även om en hel del av denna energi utgörs av 

solvärme innebär det en energiförlust genom att 

väggen hålls kall under uttorkningen och mindre 

solvärme kan tas upp occh maganiseras i väggen. 

4.2.3 Förbättrade isolerförmåga för alla 

i väggen ingående material 

Förutom de fuktrelaterade förbättringarna av en 

väggs U-värde påverkar också Termoskydds 

övriga funktioner, beskrivna i kapitel 3 ovan, dess 

isolerförmåga på olika sätt.  

Redan under 1990-talet visade utvärderingar i 

Tyskland att Termoskydds energispareffekt var 

mycket större än vad som kan förklaras genom 

dess isolerförmåga genom en vanlig U-värdes 

beräkning.  

Några exempel på detta är spareffekter uppmätta i 

7 olika fastigheter Termoskyddade under senare 

delen av 1990 – talet. 
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Bild 29. Energibesparing i olika typhus  

Uppmätt energibesparing beroende på förut-

sättningar och byggmaterial. Hus 1-3  från vänster 

har sandwichkonstruktion ”WBS70” med betong-

isolering -betong. Hus 4 till 6 består av 

lättbetong ”1,1Mp” och hus 7 har en 38 cm tjock 

tegelvägg som är putsad på båda sidor ”MW38”. 

 
Bild 30.  Dobberzinerstrasse 16-21, Perleberg  

Dessa resultat är en del av en grundlig utvärdering 

gjord av Berlins Universitet för Tillämpad 

Vetenskap under ledning av Prof. Manfred Sohn. 

Efter grundliga studier av förändringar av 

energiförbrukning i dessa och andra fastigheter 

behandlade med Termoskydd, samt dess förmåga 

att förbättra olika materials värmekonduktivitet 

under varierande yttre betingelser publicerades 

2006 material för ett system att beräkna en 

Termoskyddad väggs U-värde. Systemet, som 

utarbetats av professor Sohn bygger på att ett 

byggnadsmaterials faktiska λ-värde inte är statiskt 

utan kan påverkas av yttre betingelser som t.ex. 

fukt, eller som i detta fall Termoskydds förmåga 

att förbättra olika deras isolerförmåga. Detta görs 

genom att man i en vanlig U-värdeformel 

inkluderar faktorn fTS.  

 
 Bild 31. Utvecklad U-värdeformel  

Eftersom alla i en byggnadsdel ingående material 

påverkas av en utvändig Termoskydds-behandling 

men i olika grad skall faktorn fTS redovisas för alla 

material. Faktorn fTS för alla vanliga byggnads-

material har beräknats och redovisats av Prof. 

Sohn.  

De U-värden, som denna typ av beräkning ger, 

kan sedan användas i alla typer av energiberäk-

ningar för en byggnad. 

Resultaten av denna beräkningsmodell, har visat 

sig vara något konservativa men pålitliga vid 

beräkning för alla Termoskydds utomhus-

produkter.  

Praktiska utvärderingar visar energibesparingar 

som ligger någon procentenhet högre, än den teo-

retiskt framräknade energibesparingen.  

Nedan redovisas några exempel på U-värden före 

och efter Termoskyddsbehandling. 

Typ av vägg 
U-värde 

utan TS 

U-värde 

med TS 

25 cm lättbetong, putsad utv. och inv. 0,75 W/m²K 0,43 W/m²K 

Tilläggsisolerad lättbetong med puts. 0,27 W/m²K 0,18 W/m²K 

1 ½ - stens tegel putsat utv. och inv. 1,15 W/m²K 0,80 W/m²K 

Sandwich-element med 70 mm min.ull. 0,49 W/m²K 0,36 W/m²K 

Lättvägg med 95 mm min.ull +Mexisten 0,32 W/m²K 0,23 W/m²K 

Bild 32. Några ex på förbättringar av U-värden 
 

Exempel på effekter vid exteriör behandling.  

För Branta Backen i Tumba gjordes en 

beräkning med ovanstående metod, som visade att 

Termoskydd på alla fasadytor skulle ge en möjlig 

energibesparing på cirka 15 %. Full effekt beräk-

nades uppnås under år 3 efter målning.  

För att få en oberoende utvärdering av resultaten 

valde Botkyrkabyggen en tredje part, ÅF. Syftet 

med att använda Termoskydd var att se om man 

med hjälp av denna metod skulle kunna spara 

energi enligt de utfästelser som ThermoGaia gjort. 

 

 
Bild 33.  Branta Backen 7-29 

Från ÅFs utvärdering kan följande noteras: 

Redovisad energibesparing för 2 ¼ år efter slutförd 

målning visas i nedanstående diagram, 
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Bild 34. Energibesparing Branta Backen. 

”Branta Backen 7-15 delar fjärrvärmecentral med 

låghus på Branta Backen 3 och 5, som inte målats. 

Energibesparingen kan därför bedömas vara 2-3 % 

högre.” 

”Under Q1 har energibesparingen tilltagit för båda 

byggnaderna” (14 respektive 19,3 %). 

Beräknad effekt uppnåddes inte helt under åren 

2011 och 2012 då uttorkningsprocessen i väggarna 

fortfarande pågick men överskreds under första 

kvartal 2013. 

Madlyckevägen 45 och 47 i Mariestad målades 

med Termoskydd september 2010.  

I september samma år tilläggsisolerades vindarna i 

de båda fastigheterna. 

 

 
Bild 35 Hyresfastighet i Mariestad 
 

Statistik för fjärrvärme och Varmvatten-

förbrukning för åren 2007 - 2013 har erhållits från 

Mariehus AB. 

Energiåtgång för varmvattenproduktion har beräk-

nats och avdragits varefter energiåtgången har 

normalårskorrigerats. 

Framräknad energianvändning för åren 2011 till 

2013 har sedan jämförts med genomsnitts-

förbrukningen för åren 2007 – 2009. 

 

 
Bild 36. Energibesparing i % 
 

Av redovisad energibesparing utgör cirka 4 % 

effekten av tilläggsisoleringen av vindarna och 

7,5 – 10,5 % effekten av Termoskyddet. 

 
 

Nygatan 39 i Örnsköldsvik är en 4-vånings 

bostadsbyggnad från mitten på 60-talet och upp-

förd i 35 cm lättbetong som putsats utvändigt och 

invändigt.  

Fastigheten ägs av målarmästare Kent Blomqvist. 

Fastigheten målades med Termoskydd under för-

sommaren 2012, Inga andra energiåtgärder har 

gjorts.  

Statistik på energiförbrukning för åren 2010 -2013 

har levererats från Öviks Energi. Energiåtgång för 

varmvattenproduktion har dragits av och nettoför-

brukningen har normalårskorrigerats för de olika 

åren. 

En jämförelse har gjorts mellan medelvärdet av 

förbrukningen för åren 2010 – 2011 och förbruk-

ningen för vart och ett av åren 2012 och 2013. 

Resultatet av beräkningarna redovisas i bild 41. 

 
Bild 37. Visar procentuell besparing för åren 2012 och 2013 

 

En äldre villa på Gotland med huvudbyggnad av 

60 cm putsad kalksten och sidobyggnad med 

dubbel putsad ½-stens tegelvägg med luftspalt och 

invändig träfiberskiva termoskyddades i maj 2008. 

Ett stenhus av detta slag är svårt att värma upp då 

väggarna är tjocka och fuktiga, vilket gör inom-

husluften upplevs rå och kall.  

2012 2013 
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En U-värdesberäkning enl. ovan beskrivna modell 

visade att en Termoskyddsbeläggning skulle 

kunna förbättra väggarnas isolerförmåga med 

närmare 50 % och sänka villans energibehov för 

uppvärmning med cirka 30%. 

 
Bild 38. Villa i kalksten på Gotland 

 

Totala energibehovet för fastigheten inklusive 

varmvatten och hushållsel sjönk drastiskt efter 

Termoskyddsbehandlingen vilket framgår av 

diagram i bild 43. (Energiförbrukningen är här 

inte normalårskorrigerad.) 

 

 
Bild 39, Energibehov för villa i Norrlanda, Gotland. 

 

 

 
Bild 40. Villa i Orrviken, Jämtland 

 

Villan i Orrviken byggdes 1978 – 1979 och 

utrustades med bergvärme-pump 1998. Bygg-

naden, källarvåning är uppförd i 25 cm Leca-block 

invändigt isolerad med 7 cm mineralull, botten-

våningens ytterväggar består av mineralulls-

isolerad regelstomme med fasad i kalksandsten på 

gavlar och under långväggarnas fönsterytor. 

Övriga fasader i botten- och vindsvåning består av 

luftad lockpanel i trä. 

Kalksandstensväggarna och den bakomvarande 

isoleringen var före Termoskyddsbehandlingen 

mycket fuktiga. 

En U-värdes- och energiberäkning visade på en 14 

% energibesparing med utvändigt Termoskydd. 

Alla innertak i bostadsdelen Termoskyddades 

2008 och ytterväggarna utvändigt 2009 och 2010. 

Fastigheten energideklarerades av Oktopal för året 

2011 - 03 till 2012 – 02 i maj 2012 och redo-

visades då ha ett energibehov för el på 87 kWh/m², 

vilket kan jämföras med nybyggnads-krav för 

liknande byggnader på 95 kWh/m². 

Energibehovet för villans uppvärmning, som 

tidigare uppgick till cirka 1600 kWh/år fram-

räknades vid energideklarationen till 13300 kWh 

/år. Information från elleverantören visar på ett 

ännu något lägre elbehov under 2013. 

 

 
Bild 41 Energiförbrukning för uppvärmning 

 

 

Villa i Lerum som termoskyddades för 6 år sedan. 

Alla väggar och tak interiört behandlades med 

Termoskydd Interiör som ytskikt. Detta innebar 

även att man kunder sänka temperaturen från 23 

grader till 20 med samma komfort. Tidigare ägare 

hade redovisat en energiåtgång för fastigheten på 

24 000 kWh, Nuvarande ägare redovisar en 

energiåtgång som aldrig har överstigit 10 000 

kWh. Inga andra åtgärder har gjorts i huset som 

påverkar energiförbrukningen och samma berg-

värmesystem som tidigare ägare används fort-

farande. 
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Bild 42. Villa i Lerum 
 

Under sommaren 2009 applicerades Termoskydd 

även för fasaden och yttertaket för att ytterligare 

sänka energiförbrukningen, minska värme-

instrålningen på sommaren och få ett långsiktigt 

skydd för fasad och yttertak. Utöver en sänkt 

energikostnad ger Termoskydd ett långvarigt 

skydd mot alger och mögel genom sin förmåga att 

hålla väggarna torra och svala.  

 

4.2.4 Skydd mot sprickbildning och lång 

hållbarhet 

Termoskydds förmåga att reflektera bort av 

solljus-värmen sommartid resulterar i betydligt 

lägre värmespänningar i väggens ytskikt. Detta 

tillsammans med att Termoskyddsmembranet har 

en inbyggd seghet, som bevaras under lång tid, 

innebär att det bildar ett långvarigt skydd mot 

uppkomsten av minisprickor, stigande vatten-

inträngning och frostsprängning i fasadytan.  

Den torra sprickfria fasadytan innebär ett effektivt 

skydd mot påväxt av alger och mögel, som kräver 

fukt för att utvecklas. 

Den långvariga hållfastheten kompletteras genom 

en inbyggd UV-blockerare och att produkten färg-

sätts med färgpigment av hög kvalitet. 

Som exempel på Termoskydds långvariga funk-

tion kan fastigheterna omnämnda i bild 44 och 46 

nämnas. De har alla Termoskyddats 1995 – 1998. 

 

 

 
Bild 43. Strasse der Freundschaft. Målad 1996.  

 

 
Bild 44. Detaljbild från ovanstående fasad. 

 

 
Bild 45. Putsat tegelhus målat 2004. Energibesparing 2010 20 %.  

 

4.3 Interiört 

Termoskydd interiört ger: 

 Förhöjd inomhustemperatur, alternativt 

energibesparing. 

 Förbättrad inomhuskomfort. 

 Fuktkontroll utåt och inåt. 

 Reducerad effekt av köldbryggor. 

 Ett effektivt och miljövänligt skydd mot 

mögel. 

 

 

 



18 

 
ThermoGaia AB Tel vxl: 08-410 66 520 Org nr 556728-4855 

Norrtäljevägen 783 Mail: info@thermogaia.se  

761 73 Norrtälje www.thermogaia.se  
 

4.3.1 Förhöjd temperatur eller 

energibesparing 

De kombinerade effekterna av Termoskydds 

förmåga att reflektera, sprida och återemittera 

värme minskar värmeförlust genom strålning. 

Resultatet blir en högre inomhustemperatur i rum 

där värmesystemet är för svagt för att hålla normal 

temperatur, eller en besparing om det blir för 

varmt och värmesystemet klarar att reglera 

temperaturen i rummet.  

 

 

 
Bild 46. Hyresfastighet i Borås 

 

En gavellägenheten högst upp i ovanstående 

hyresfastighet ägd av fastighetsägaren Willhem AB 

var kall med en inomhustemperatur på 15 grader, 

vilket resulterade i klagomål.  

Efter att lägenheten termoskyddats steg tempera-

turen i lägenheten enligt hyresgästen med 5 grader. 

En liknande effekt hade Termoskydd i en kall 

lägenhet i nedanstående fastighet i Helsingborg. 

 
Bild 47. Hyresfastighet i centrala Helsingborg 

 

Här steg temperaturen från 16 till 20 grader och 

upplevdes enligt hyresgästen ännu varmare.  

 

4.3.2 Förbättrad inomhuskomfort. 

Inomhuskomforten förbättras genom att Termo-

skydd: 

 Jämnar ut och höjer yttemperaturen i en väggs 

nedre del, vilket minskar drag och ökar värme-

strålningen från väggen nära golv. 

 Påverkar relativa luftfuktigheten till att ligga 

närmre 50 %, vilket är den ideala fuktnivån ur 

både värme- och hälsosynvinkel. 

I ett rum målat på vanligt sätt stiger den varma 

luften upp till taket, avkyls längs kalla ytterväggar 

som ofta är betydligt kallare nära golv, och 

passerar längs golvet tillbaka till värmekällan. 

 
Bild 48. Temperaturskillnader som ger drag och känsla av kyla. 

 

Känslan av kyla förstärks av att luften inomhus 

vintertid ofta är väldigt torr. Torr luft torkar ut 

huden och med uttorkningen följer värme. 

Resultatet blir att rummet känns kallt trots att 

termometern kan visa normal värme. 

Termoskydd motverkar denna effekt och höjer 

komforten i rummet på två sätt. Dels genom en 

utjämning av väggytornas temperatur och dels 

genom att motverka en allt för stor uttorkning av 

rumsluften. 

Förmågan att jämna ut och höja temperaturen i en 

ytterväggs yta syns klart i nedanstående diagram, 

som redovisar uppmätt yt-temperatur i 4 olika 

rums ytterväggar av vilka två Termoskyddats (TS). 

Mätresultatet är hämtat från en test av 

Termoskydds effekt i 2 rum i Stockholmshems 

bostäder i Abrahamsberg år 2009.  

 

Operativ temp 21,2 20,9 21,8 20,7 
Bild 49. Uppmätta Yttemperaturer på 3 olika nivåer 
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Mätningen visar att yttemperaturen i de TS-

behandlade ytterväggarna genomgående var högre 

än i de obehandlade väggarna och att de i den 

nedre delen var 2.5° varmare, vilket i sin tur 

medförde att den uppmätta operativa temperaturen 

var 1.1 högre i de Termoskyddade rummen med 

samma energiåtgång. 

På Stockholms stadsbibliotek genomfördes på 

uppdrag av Stockholms Stadsförvaltning en kli-

matanalys på två likadana kontorsrum. Det ena 

rummet termoskyddades och det andra var målat 

med vanlig färg.  

Bild 50.  Stockholms stadsbibliotek 

 

Genom att genomföra en klimatanalys kan man 

påvisa effekterna. Klimatanalysen genomfördes av 

professor Peter Marx HR Berlin, för att säkra 

opartiska resultat. 

 

Följande mätningar gjordes: 

 Fuktig lufttemperatur 

 Torr lufttemperatur 

 Strålningstemperatur 

 Luftfuktighet 

 Luftrörelse 

 

Därefter beräknades den upplevda temperaturen/ 

operativ temperatur fram med hjälp av ovan-

stående mätresultat. 

Resultatet visade att den upplevda temperaturen 

var högre i det termoskyddade rummet med 

samma energi-tillförsel jämfört med det målade 

rummet. 

 
Bild 51.  Temperaturskillnader av uppvärmning mellan termoskyddat och 

målat rum 

Luftfuktigheten varierade mindre i det termo-

skyddade rummet och höll sig närmare 50 procent 

luftfuktighet som är den mest behagliga nivån for 

människan. 

Nedan visas skillnaderna på luftfuktigheten i de 

båda rummen efter att man tillsatt 400 ml vatten i 

ångform och därefter vädrat ut rummet. Detta 

visar att det termoskyddade rummet har en 

jämnare luftfuktighet. 

 

 
Bild 52.  Relativ fuktighet jämnare i ett termoskyddat jämfört med ett målat 

rum 
 

På vintern kan man spara energi genom att 

rummet värms upp snabbare exempelvis efter en 

vädring eller för korttidsuppvärmning av en lokal 

med låg grundvärme. I nedanstående diagram 

visas att värmen steg 50 % mer med samma 

energitillförsel i det termoskyddade rummet efter 

vädring jämfört med det målade rummet. 

 

  
Bild 53. 50 % högre temperaturstegring efter vädring i ett termoskyddat 

jämfört med ett målat rum 
 

4.3.3 Fuktkontroll utåt och inåt 

Termoskydds varierande ångmotstånd medför att 

en invändig behandling av framför allt massiva 

väggar av lättbetong och tegel höjer väggens 

ångmotstånd vintertid när den relativa luft-

fuktigheten invändigt sjunker under 50 % med 

lägre utåtriktad fuktvandring och därmed lägre 

risk för kondensation som följd. Dess kapillär-

sugande förmåga i förening med det låga ång-

motståndet vid hög relativ fuktighet möjliggör en 

effektiv uttorkning av fuktskadade väggar inåt 

framför allt sommartid. 
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Grundfunktioner som kapillärverkan, konden-

sation, avdunstning och diffusion har testats på 

olika sätt. På Delzer Kybernetik GmbH har man 

med ett analys- och simuleringsmodellen DK-

Solar där har man beskrivit med en matematisk 

modell hur Termoskydd fungerar.  

Dessa utvärderingar beskriver de dynamiska 

beteenden som Termoskydd har med hjälp av ett 

antal praktiska tester.  Testet visar hur 

Termoskydd tar upp och långsamt avger fukt. 

Genom att sedan mata in dessa beteenden I ett 

simuleringsprogram har man beräknat att 

energibesparingen med hjälp av Termoskydds 

fuktreglerande förmåga uppgår till minst 10 %. 

 

Ett exempel på Termoskydds uttorkningsförmåga 

är nedanstående kyrka i Holland. 

 

Byggår: ca 1850 

Problem: fukt och salt i väggar 

Kyrkan målades traditionellt 1990, men problem 

med fukt och salt medförde sprickbildning och 

problem med färg som lossnade. 

Under 9 år prövades konventionella metoder utan 

framgång. 

 

 
Bild 54.  Kyrka i Holland avfuktad med Termoskydd Interiör  

 

Termoskydd utvärderades och ett åtgärdsprogram 

togs fram av våra experter. I början av 2001 

applicerades Termoskydd Interiör tillsammans 

med FixPlus.  

Efter behandlingen följdes fuktutvecklingen med 

flera mätningar under tre månader. 

 

 
Bild 55.  Fuktsänkning i kyrkans väggar under 3 månader efter målning. 

 

Detta innebar att fukten kunde sänkas med 27 

procent och problemen med fukt har därefter inte 

återkommit. 

 

4.3.5 Reducerad effekt av köldbryggor 

Termoskyddets förmåga att ta upp och sprida 

värme i sitt eget ytskikt och sedan återemittera det 

innebär att skiktet fungerar som en värmesköld, 

som höjer yttemperaturen där köldbryggor finns, 

vilket dels höjer strålningstemperaturen från dessa 

ytor och dels minskar risken för kondens och 

mögelbildning.          

Ett exempel från Borås där ett kallt utrymme 

målats med Termoskydd Interieur. Teperaturen i 

det kallaste hörner mättes me värmekamera före 

och efter målning. 

 
Bild 56. Värmekamerabild visande Termoskydds effekt på 

yttemperaturen vid målning av köldbrygga. 

Genomsnittstemperaturen i mätningsområdet 

ökade med 3,7 grader trots att utomhustempera-

turen var 2 grader kallare vid andra mätnings-

tillfället.  

  

4.3.6 Effektivt och miljövänligt skydd 

mot mögel 

Den kombinerade effekten av Termoskydds fukt-

reglerande förmåga och dess förmåga att höja 

yttemperaturen på kalla väggytor innebär att det, 

utan tillsatser av mögelgifter, utgör ett effektivt 

skydd mot alger och mögel.  
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4.4 Yttertak  

Termoskydds effekter vid behandling av yttertak: 

 Ytrenovering och tätning av alla typer av 

yttertak.  

 Lägre värmebelastning från takytan sommartid.  

 Förbättring av massiva taks isoleringsförmåga. 

 Minskad isbildning och snabbare snösmält-

ning på takytan.  

  

4.4.1 Ytrenovering och tätning av 

yttertak 

Termoskydd TopShield är en högkvalitativ vatten-

tät takfärg med hög seghet för tätning och reno-

vering av alla typer av yttertak.  

Termoskydd tätar mindre sprickor och skador i 

underlaget och bildar genom sin seghet och 

membraneffekten ett vattentätt skarvfritt skydd 

under lång tid. 

Färgens värmereflekteringsförmåga minskar dess-

utom värmespänningarna i det underliggande tak-

materialet, vilket minskar rörelser och skador i 

skarvar och infästningar.  

 

 

4.4.2 Lägre värmebelastning sommartid  

Termoskyddets höga förmåga att reflektera kort-

vågig värme (solljus) innebär att det bildar ett 

effektivt skydd mot inträngande solvärme 

sommartid framför allt via tak.  

Varma soliga sommardagar när yttemperaturen i 

solbelysta tak och väggar ofta uppgår till 65-70° 
utsätts en byggnads ytbeklädnad för stora 

påfrestningar. Samtidigt kan någon form av 

kylning behövas för att undvika allt för höga 

temperaturer inomhus.  

En ljus Termoskyddsbeklädnad, som efter 3 års 

åldrande reflekterar bort 70 % av solvärmen, 

sänker ytans temperatur till ett cirka 10° grader 

över aktuell lufttemperatur utomhus. Detta medför 

att behovet av extra isolering eller kylning för att 

hålla temperaturen nere i underliggande utrymmen 

elimineras.  

Denna effekt har redovisats i en rad studier bl.a. 

utförda av Oakridge National Laboratory, ORNL, 

i USA där Termoskydd i omfattande tester upp-

visar både hög omedelbar energispareffekt och 

dessutom mycket hög kvarstående reflektions-

förmåga mot solvärme efter tre års test i olika 

klimat. Resultaten visar på en nära 50 % inbespa-

ring på kostnader för kylning och ligger till grund 

för att produkten tilldelats rättigheten till den 

amerikanska märkningen Energy Star.  

En av Fortifikationsförvaltningens verkstads-

lokaler, som sommartid blev så varm att arbete i 

lokalen försvårades, Termoskyddades sommaren 

2012. 

 
Bild 57. Verkstadslokal 

Taket, som bestod av 20 cm lättbetongplank med 

papptäckning målades i en kulör liknande det 

gamla papptaket.  

För att utvärdera effekterna gjordes mätningar 

med ett flertal värmeloggar på tak och inomhus 

under en period från cirka 2 veckor före arbetets 

början fram till 2 veckor efter arbetets slut. 

 

Resultat  

 3,4 grader reduktion av genom-

snittstemperaturen  

 4,5 graders reducering vid högsta 

temperatur  

 Temperaturökningen under förmiddagen 

blev lägre och ökade långsammare.  

 De som arbetar i lokalen har upplever en 

avsevärd förbättring  
 

  
Bild 58. Temperaturkurvor utomhus och inomhus under de två varmaste 

dygnen före och efter behandlingen 
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Bild 59. Kiosker Gröna Lund 

 

I syfte att reducera värmeinstrålningen beslutade 

Gröna Lund att Termoskydda yttertaket och 

ytterväggarna på en försäljningskiosk och behålla 

befintlig ytbeläggning på en kiosk bredvid, som 

användes som referensobjekt. På detta sätt kunde 

man genomföra en utvärdering.    

Utvärdering av Termoskydds effekter gjordes 

genom att mäta innetemperatur och luftfuktighet 

datorstyrda loggar varje timme.    

Uppmätta resultat:   

 6,9 grader lägre var max. temp. i den TS-

behandlade kiosken  

 4,5 grader var skillnaden i lufttemperatur 

varma och soliga dagar    

 Temperaturökningen ökar långsammare i 

den kiosk som termoskyddsbehandlats.      

 7 ºC var skillnaden i strålningstemperatur 

mätt i takets undersida före resp. efter 

behandling.    

 32,3 ºC var skillnad mellan takens ytter-

skikt.     

 

 

 

Bild 60. Temperaturutveckling i kioskerna efter målning 

 

Resultaten från mätningarna visar att värme-

belastningen i byggnaden som behandlats med 

Termoskydd avsevärt reducerats och därmed även 

inomhustemperaturen.    

Detta skapar sammantaget en behagligare arbets-

miljö 6.3 och minskat behov av investering i AC-

anläggning.    

Utvärderingen genomförd av Kjell Wilhelmsen, 

Gröna Lund och Berit Lönn, ThermoGaia AB.  

     

4.4.3 Förbättring av isoleringsförmåga i 

massiva tak 

Termoskyddning av tak kan ge förbättrad isoler-

förmåga vintertid. Genom att takytan normalt är 

betydligt tätare mot vatteninträngning än en vägg 

blir dock den förväntade förbättringen väsentligt 

lägre än motsvarande förbättring i en vägg. 

Ett tak av samma typ som Fortifikationsförvalt-

ningens ovan kan förväntas få cirka 20 % för-

bättrat U-värde. 

 

4.4.4 Minskad isbildning och snabbare 

snösmältning på takytan. 

Isbildningen minskar genom att takytan hålls 

kallare, vilket leder till mindre tidig snösmältning 

nära takytan och därmed mindre isbildning högre 

upp i snöskiktet. 

När sedan vårsolens värmestrålar delvis passerar 

snöskiktet reflekteras dessa tillbaka av Termo-

skyddet och bidrar till en snabbare snösmältning. 

 

4.5 Kulturmärkta byggnader 

Kulturhistoriska byggnader har i olika delar av 

Europa använt Termoskydd interiört såväl som 

exteriört för att skydda mot föroreningar i stads-

miljö, avfukta väggar, minska energiåtgången för 

uppvärmning och reglera relativ luftfuktighet 

inomhus. Som exempel kan nämnas att erfar-

enheterna av termoskyddsbehandlingen av den 

kyrka som visas på bild 54 och 55 ovan har 

medfört att användning av Termoskydd för 

renovering av kyrkobyggnader blivit allt vanligare. 

Termoskydd History är speciellt framtagen för 

utvändig behandling av kulturhistoriska bygg-

nader och monument av kalksandsten eller med 

ytor av kalkputs och kalkcementputs där speciella 

krav finns på en långsammare uttorkningsprocess. 

Fördelarna med History i jämförelse med andra 

liknande produkter är:  

 Högre motståndsförmåga mot såväl surt som 

basiskt vatten liksom vattenlösliga salter. 
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 Långsammare och varligare uttorkning av 

väggar murade och putsade med kalkbruk än 

andra jämförda produkter. 

 Håller väggen torr under lång tid. 

 Skadas inte av frost och skyddar bakom-

varande material mot frost. 

 

Nedanstående diagram visar uttorkningshastighet 

för Termoskydd History och andra produkter 

framtagna för samma ändamål.  

 

 
Bild 61 Skillnad på avfuktning med olika typer av ytskikt.   

Källa: Rapport från Torun universitet i Polen. 

 

Nedan några exempel på kulturmärkta byggnader i 

olika länder i Europa för vilka Termoskydd 

använts. 

 
Bild 62. Konsthall i Manheim 

 

En 1000 m² konsthall i Manheim behandlad med 

Termoskydd Interieur 2001, där erfarenheten är att:  

 Värmerör i väggen inte längre behöver 

användas. Hela väggytan är jämnt varm. 

 Luftfuktighet i hallen håller sig konstant  

på 53 %. 

 Temperaturvariationer i hallen har upphört. 

 Temperaturen kan hållas konstant på  

19,5 ° C. 

 Färgens briljans får mycket beröm. 

 Automatisk luftkonditionering kan 

användas vid behov av kylning av hallen.  

 

 
Bild 63. Polen 

 

 

 
Bild 64 Kyrka i Tyskland exteriörmålning. 

 

 
Bild 65.  Bahnhof  Hameln, Tyskland 

 

Termoskydd 
Dispersion Silikatfärg 
Silikonhartsfärg 
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Bild 66.  Köln, Tyskland  
 

 
Bild 67. Kyrka i Ryssland 
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5. Testresultat och klassificeringar 

5.1 Miljövänlig 

Ett flertal tester har genomförts i många länder för 

att säkra att produkten verkligen är miljövänlig. 

Produkterna ar certifierade som miljövänliga i t ex 

USA, Tyskland, Japan, Schweiz och Polen.  

 

De innehåller inga miljöfarliga ämnen och 

lösningsmedlet är vatten. Andelen flyktiga ämnen 

ar mycket låg. Det tyska astma- och allergi-

förbundet rekommenderar produkterna till sina 

medlemmar.  

 

Olika tester har gett följande resultat för 

termo-skydd: 

 

 Innehåller inga giftiga eller skadliga 

ämnen. 

 avger inga mätbara mängder flyktiga 

ämnen, VOC´s (Volatile Organic Com-

pounds). 

 rekommenderas för allergiker. 

 godkänd för djurhållning 

. 

 

I tester som UL laboratories 

genomfört under 2014 har 

Termo-skydds produkter fått 

märkningen GREENGUARD 

GOLD, vilket bl.a. innebär att 

de får användes inomhus i 

skolor och sjukhus. 

 

 

 

5.2 Reflektionsvärde 

Reflektionsförmågan inom olika våglängder har 

utvärderats hos flera oberoende institut.  

Utvärderingar från DSET i Tyskland visar reflek-

tionsförmåga på upp till 82% i området UV-NIR. 

TNO från Nederländerna har värden på området 

NIR med upp till 84% och  utvärderingar från 

Oakridge National Laboratory i USA visar på en 

praktiskt uppmätt en kvarstående reflektans på 

70% av solljuset efter 3 år.  Praktiskt innebär detta 

att uppvärmning pga. värmeinstrålning minskar 

med 50 % sommartid. 

 

 

 

 

5.3 Internationella utvärderingar 

Termoskydds egenskaper för skydd av fastigheter 

har studerats och även graden av energibesparing 

har testats dels praktiskt och dels teoretiskt. 

Tusentals applikationer finns på stora objekt, 

industriella, privata byggnader och konstruktioner 

över världen i kombination med resultat från 

forskning av erkända och ackrediterade institut 

och universitet.  

 

Nedan finns några exempel på utvärderingar och 

certifieringar som produkterna genomgått: 

 

 DIN 4102:  
Brandegenskaper 

 DIN 52 615:  
Vattengenomtränglighet 

 EN ISO 12572:  
Vattengenomtränglighet, 2 områden 

 EN ISO 2812:  
Fotogentålighet och motståndskraft mot 

smuts 

 EN ISO 554:  
Anti elektrostatiska karaktäristika 

 Europeiska patentansökningar: 

o EP 1 111 144 A1 

o EP 1 149 958 A1 

o EP 1 180 649 A1 
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