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ARBETSANVISNING
PAROC XVA 001 Luftspaltskiva
Vid isolering med PAROC Lösull används PAROC XVA 001 Luftspaltskiva
för att skapa en luftspalt mellan isolering
och underlagstak. Skivan fungerar också
som vindskydd för isoleringen.

Montering
Luftspaltskivan monteras direkt mot underlagstaket.
Vid styvt underlagstak, så som t ex råspont kramlas
skivan fast i taket.

Vid hanbjälklag är det viktigt
att skivans avslutning är minst
150 mm över färdig isolering
för att undvika luftrörelser i
isoleringen.

Vid isolering upp till nock från bägge håll
vänds den översta skivan så att bakkanten
kommer närmast nocken.

Vid PAROC XMU 001 Underlagstak eller liknande hängs skivan upp med spik på takstolen.
För att undvika springor sätts två vertikala
tejpremsor mellan skivorna.

Skall luftning ske med mögelstopper
spikas en läkt 15-20 mm mellan takstolarna i överkant. Skivan fästs sedan
mot läkten och på det sättet ventileras
hela ytan.
Skivans bredd är anpassad till
c 1200 på takstolarna. Den är förspårad för delning på halva bredden, men
kan lätt formateras till andra bredder
vid t ex takkupor.

Luftspaltskivans bakkant är vinklad för
att säkerställa tätheten mot vägglivet eller
vindavledaren och vid seriemontage.
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Produktdata

PAROC XVA 001 Luftspaltskiva
Material:

Format:

Tjocklek:
Vikt:
Värmekonduktivitet:
Densitet:
Ånggenomsläpplighet:
Luftspaltarea:
Förpackning:

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för
redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version.
Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om
våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.
Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över
ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.
Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera
förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.
På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar
och anpassningar i våra informationsmaterial.

Formgjuten vit skiva av
expanderad polystyrencellplast
(EPS).
Längd: 850 mm
Bredd: 1150 mm
(förspårad för delning på halva
bredden)
Höjd: 50 mm
12 mm
ca 230 g/skiva,
ca 25 kg/förpackning (exkl pall)
λd = 0,037 W/m °C
17 kg/m3
12 x 10 3 s/m
0,025 m2/fack (c 1200)
108 st på sträckfilmad EUR-pall.
Bunt om 36 st/bunt.
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