THERMOGAIA

Termoskydd Interieur
Energisparfärg för väggar och tak
• Energibesparing
• Bättre inomhusklimat
• Matt väggyta

Termoskydd
Interieur
Termoskydd Interieur sparar upp till 24 %
energi och ger bättre inomhuskomfort
genom en enkel ommålning. Dessutom är
Interieur ett bra färgval för allergiker.
Sprider värme
Värmen reflekteras och sprids de av de ihåliga mikroskopiskt små keramiska kulorna i Termoskydd. Ett termoskyddat rum behöver därför mindre energi för att värmas
upp.
Reflektionen gör att rummet värms upp 30 procent fortare
än vanligt och värmen fördelas jämnare. Temperaturskillnaden mellan golv och tak blir mindre samt väggarna blir
varmare.
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Bättre komfort, värmen reflekgolvet är det kallt
teras och sprids jämnare.

Uttorkning av väggar
Termoskydd har ett variabelt ångmotstånd. Denna egenskap innebär att Termoskydd aktivt minskar fuktvandringen utåt från ett rum vintertid då den relativa luftfuktigheten understiger 55 %, därmed sjunker luftfuktigheten i väggen.
Jämnare luftfuktighet
Eftersom Termoskydd kan absorbera och sakta avge fukt
utjmnas den relativa luftfuktigheten i rummet. Produkten
strävar mot optimal luftfuktighet.

Sparar energi
Med Termoskydd Interieur kan uppvärmningskostnaderna sänkas med upp till 24 procent. Kombinationen av effektivare uppvärmning, optimal luftfuktighet och jämnare
temperatur ökar upplevda temperaturen. Därför kan man
sänka temperaturen runt 2 grader. Varje sänkt grad motsvarar ca 6% energibesparing.
Klimatanalyser visar att ett termoskyddat rum är en till
två grader varmare. Vid samma energitillförsel får man
ca 50% snabbare uppvärmning, jämnare temperatur och
lägre temperatur skillnad mellan tak och golv.
Antistatisk och tvättbar
Termoskydd Interieur är antistatiskt och drar inte till sig
smuts och damm vilket gör att den håller sig ren mycket
längre. Termoskydd Interieur är tvättbar med vatten.
Matta väggar i valfri kulör
Termoskydd Interieur har en matt, kalkaktig yta och kan
du beställa Termoskydd i tusentals olika kulörer. Termoskydd Interieur kan kulörsättas enligt NCS, RAL eller
Colour Matrix.
Rekommenderad för allergiker
Att Termoskydd är fri från miljöfarliga och flyktiga ämnen
är bra för alla människor och miljön. Extra viktigt är det
för den som är allergisk och för dem rekomenderar tyska
Astma och allergiförbundet Termoskydd Interieur.
Sparar pengar
Tack vare Termoskyddsteknologin, som direkt börjar spara
åt dig, återbetalar sig målningen.
Exempel: Ett flerfamiljshus krävde från början ca 92 000
kWh per år till uppvärmning. Termoskydd på innerväggar och innertak sänkte energiförbrukningen 20 000
kWh. Med 72 000 kWh förbrukning och energipris runt
1 kr/kWh lönar det sig att måla med Termoskydd!
Tåligare yta med GlossPlus
I miljöer där du föredrar en slitstarkare yta finns möjligheten att applicera produkten GlossPlus som höjer glansen
något utan att ta bort Termoskydds energibesparande och
komforthöjande effekter.
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Ämnesområde
Skadliga ämnen.

Kommentar
Termoskydd visade sig innehålla mycket få skadliga
ämnen i extremt låga halter.
Långt läge värden än EU:s
gränsvärden.
1. Utvärdering av konstruktioner Värmespridning kompenserar
för värmebryggor
temperaturskillnader.
2. Experimentell utvärdering av Semipermeabelförmåga som
påverkar fukt och temperatur.
hygrisk diod.
3. Utvärdering av referensbesikt- Ingen ny mögelpåväxt vid hög
luftfuktighetsbelastning.
ningar
4. Motståndskraft mot mögel
Termoskyddade fasader har
hög resistans mot mögel.
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tillämpad vetenskaplig forskning
(TNO), Nederländerna
2005-BCS-R0135
2005-BCS-R0324
2005-BCS-R0325
2002-BS-R0012-2
Prof. Sohn, Berlins Vetenskaplig undersökning av
universitet,
energibesparing med
Tyskland
Termoskydd Exterieur.

Teknisk produktfakta
SD-värde
Densitet
Brandskyddsklass
Glans
Kornighet
Fukttålighet
Täckförmåga
Kulör

Torr: 1,7
Fuktig: 0,2
1,14 kg/dm3
B1
B2 på trä
Matt
Finkornig
Klass 3
Klass 2
NCS
RAL
Thermo Shield Ed 1

Energibesparing 14-27,6 %
beroende på konstruktion.

DIN 52 615
DIN 53 217-2
DIN 4102
DIN-EN 13 300
DIN-EN 13 300
DIN-EN 13 300
DIN-EN 13 300
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