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En varm og tørr kjelleryttervegg krever en komplett fukt-
beskyttelse som omfatter drenering, kapillærbryting og 
varmeisolering. 

Drenering er avgjørende for å lede overskuddsvann fra 
bakken ned til drensledningen.

Kapillærbryting er viktig for at fukt, som alltid finnes i jorda 
utenfor kjellerveggen, ikke skal suges inn i veggen.

Utvendig varmeisolering er nødvendig for å oppnå 
en varm kjellervegg. Når veggen er varm vil den fuk-
ten som finnes inni veggen tørke ut. Varmeisoleringen 
skaper også forutsetning for en vedvarende uttørking av 
fukt som tilføres veggen fra kjellerlufta. En varm og tørr 
kjellervegg gir et tørrere inneklima, jevnere temperatur 
og lavere oppvarmingskostnader.

Med ISODREN®-platen får du disse tre avgjørende 
egenskapene i ett og samme produkt. Det betyr enkel 
montering og lave kostnader. ISODREN®-platen må likevel 
alltid beskyttes med en filterduk, slik at porene i platen 
ikke tettes igjen og reduserer dreneringsfunksjonen og 
de kapillærbrytende egenskapene. 

Når ISODREN®-platen er beskyttet av en filterduk kan 
tilbakefylling gjøres med eksisterende masser med inntil 

10 cm store stener direkte mot filterduken. For å oppnå 
effektiv uttørking av kjellerveggen skal alle slags fukt- 
tette sjikt utenpå veggen unngås eller tas vekk, da disse 
forlenger eller hindrer uttørkingen. Med ISODREN®-
platens åpne struktur støttes uttørkingen maksimalt. 
Se også brosjyrens bakside.

Fuktbeskyttelse av støpt plate på mark fungerer på 
samme måte som for kjellervegger. Kravene er de samme; 
drenering, kapillærbryting og utvendig varmeisolering. 

Dreneringsfunksjonen sørger for at vann og fukt 
nedenfra ledes bort til drensledningen. 

Kapillærbrytingen er helt nødvendig for å hindre at 
betongen trekker til seg fukt. 

Varmeisoleringen sparer energi og fører til at tempera-
turen i bakken blir lav, mens den øker i betongplata. En 
høyere temperatur i plata gir en kontinuerlig uttørking 
nedover. Dette er nødvendig for å holde fuktinnholdet 
i plata så lavt at man fritt kan velge overflateløsning på 
gulvet uten fare for fuktskader.

ISODREN®-platen gir en optimal damptrykkutjevning og 
dermed ekstra fuktsikring. Eventuell fukt- og radonventila-
sjon med vifte vil også være enkelt å sette inn ved behov. 

Disse fem funksjonene gjør 
ISODREN®-platen til et klart valg 
for varmeisolering og fuktbeskyt-
telse, både for nye bygg og ved 
restaurering av gamle kjellergulv. 

OBS! Ved isolering av gulv på mark 
er det veldig viktig å rådføre seg 
med leverandøren så man velger 
riktig trykkfasthet og tykkelse på 
ISODREN®-platen.

Total fuktbeskyttelse for nye og gamle kjellere

Plate på mark
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De fleste krypkjellere er uteluftventilerte og risikerer 
derfor å få fuktskader. Den uisolerte bakken kjøler 
ned luften i krypkjelleren og fører til svært høy luftfuktig-
het om sommeren. For å få en fuktsikker krypkjeller er 
løsningen å holde temperaturen i kjellerluften så høy at 
den relative fuktigheten ikke overstiger 75 %.

Dette betinger at krypkjelleren bygges som varm grunn, 
hvilket innebærer at grunnmuren og bakken i krypkjeller-
en varmeisoleres. Egne lag av singel eller pukk behøves 
ikke. 

ISODREN®-platen fungerer som en avfukter for luften i 
krypkjelleren siden fukten tørker ned mot den svale bak-
ken. I tillegg til tørr mur sparer man energi og får varmere 
gulv. Sammen med ISODREN®-platens egenskaper sørger 
den varme luften i krypkjelleren for at fuktinnholdet i lufta 
og i konstruksjonen blir så lav at fuktskader ikke oppstår. 
Krypkjellere for fritidshus og hus på radonholdig grunn 
skal alltid utføres med plastfolie under ISODREN®-platen.

Slike konstruksjoner har ofte skapt store problemer 
med lekkasje, og fukt- og korrosjonsskader. Med 
ISODREN®-platen blir konstruksjonene både tørre, 
enkle og mer fuktsikre.

Betongbjelkelag skal dreneres
ISODREN®-platen plasseres direkte oppå tettesjiktet 
(membranen) for å unngå vanntrykk som kan føre til store 
skader selv med små sprekker i tettesjiktet. Ved bruk av 
ISODREN®-platen som dreneringslag og varmeisolering 
direkte på membranen, elimineres risikoen for vanntrykk. 
Samtidig skaper den jevne temperaturen lite bevegelse i 
betongbjelkelag og membranen. I tillegg til hurtig uttørk-
ing av vann på membranen, samt lavt energiforbruk. 
Det skal ikke varmeisoleres under bjelkelaget; det fører 
bare til kalde og fuktige betongbjelkelag.

Krypkjeller

Takterasser, hageanlegg og flate tak
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•	 Sikker	drenering 
ISODREN®-platen gir mindre utgraving og transporter-
ing av masser, samt mindre innkjøp og hjemtransport 
av nytt materiell. 

•	 Effektiv	kapillærbryting 
ISODREN®-platens limte kuler gir stort porevolum som 
hindrer kapillært innsug av vann. 

•	 Rask	uttørking 
Betongen i grunnkonstruksjoner vil alltid tørke ut i 
flere retninger. Det gir kortere tørketid og tidligere 
ferdiggjøring av overflater. 

•	 God	varmeisolering 
Uansett tykkelse på ISODREN®-sjiktet fungerer det  
som både varmeisolering og avfukter for betongen. 

•	 ISODREN®-platen suger ikke opp vann fordi hver 
enkelt kule er beskyttet av et bitumen/latex-lag. 
ISODREN®-platen fører derimot vannet vekk fra  
konstruksjonen svært effektivt.

ISODREN Norge AS
Pb. 66 - 1429 Vinterbro
www.isodren.no

Forhandler:

Fakta	om	ISODREN®-platen		

Format: 100 x 1000 x 750mm, samt 65 x 1200 x 800mm
Teknisk godkjenning: Norge: SINTEF Byggforsk: Certification 2379, 13/9/2004 . 
Sverige: 0397 (SWEDCERT).

Produsent:	ISODRÄN	AB,	Sverige

For ytterligere informasjon: www.isodren.no

ISODREN®-platens	varmeisolering	og	fuktbeskyttelse	gir	en	tørr,	rask	og	energieffektiv	løsning	for	kjel-
leryttervegger,	betongplater	på	mark,	grunnmurer,	krypkjellere,	terrasser	og	idrettsbaner.


