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Ved at anvende UTHERM hulmursisolering lambda værdi 

0,022 W/mK, kan du bygge flere m2 beboelse, mod en 

mindre merinvestering.

En tyndere hulmur kan også give besparelse på omkost-

ninger til overliggere, opmuring af murfalse etc., og i disse 

tilfælde vil besparelsen være endnu større.

Disse “ekstra netto m2” koster ca. det halve af normal pris, 

og er således en optimal økonomisk løsning, som måske 

lige giver et værelse ekstra.

UTHERM hulmursisolering påmonteres bagmuren med 

en dyvel, som bores i, og efterfølgende monteres en slag-

binder. Det anbefales at tape samlinger, ved brug af 2-lags 

løsning med forskudte samlinger kan dette undlades. 

UTHERM hulmursisoleringen monteres med en luftspalte 

til facademur, og derved sikrer man ventilation af hulmur, 

og minimerer risikoen for skader på murværk. UTHERM 

hulmursisolering er diffusionstæt, og derved reduceres 

risiko for fugt indtrængen i bagmuren væsentligt, i mod-

sætning til traditionel isolering.



UNILIN 

ISOLERINGSPLADER 

TIL HULMUR
UNILIN Isoleringsplader har en stiv termohærdet kerne af polyisocyanurat 
(PIR), fremstillet med et opblæsningsmiddel, der ikke nedbryder ozon over-
hovedet (ODP) og har lav effekt på  den globale opvarmning (GWP).
Standardbeklædningen er en sammensat folie med lav udledning, påsat 
begge sider af kernen under fremstilling. Der findes andre beklædninger 
afhængigt af anvendelse.

FORDELE:
• Lav varmeledningsevne

• Nem installation
• Nemt at tilpasse størrelse
• Næsten ingen spild

• Meget lav vandoptagelse

• Meget holdbart

• PIR - Effektiv, højtisolerende
• Fremtidens Isolering
• God Økonomi
• Diffusionstæt

HØJ

ISOLERINGSVÆRDI

LAMBDA 0,022 W/mK



40 600 1200 120 86.40 0.51

50 600 1200 100 72.00 0.41

60 600 1200 80 57.60 0.35

70 600 1200 70 50.40 0.30

82 600 1200 60 43.20 0.26

92 600 1200 50 36.00 0.23

100 600 1200 50 36.00 0.22

120 600 1200 40 28.80 0.20

140 600 1200 36 25.92 0.16

160 600 1200 30 21.60 0.14

Tykkelse mm Bredde mm Længde mm Stk / Paller M2 / paller U-værdi W/mK

Dtradings

Nørdamvej 13
DK 9632 Møldrup
salg@dtradings.dk

www.dtradings.dk

Tlf.: +45 26210511

UTHERM HULMURSISOLERING / LAGERVARER

Ønskes andre tykkelser og størrelser, venligst kontakt os.
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