TILLÄGGSISOLERING

Den bästa isoleringen för...
• Inomhuskomfort
• Energieffektivitet
• Energibesparingar
• Förbättrad luftkvalitet
• Eliminering av kalla och
varma punkter
• Radonskydd

Ty Pennington
Lapollas ambassadör
Programledare Extreme Makeover: Home
Edition

ÖKADE
ENERGIBESPARINGAR
Lapolla FOAM-LOK® Tilläggsisolering

Kontakta oss idag på info@lapolla.se eller via formuläret på hemsidan

Sänk dina energikostnader och höj din inomhuskomfort

www.lapolla.se
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SCANDINAVIA

FÖRDELAR MED APPLICERING PÅ VINDEN
Någon gång har alla husägare upplevt stora temperaturskillnader mellan
boutrymmet och vindsutrymmet. Dessa skillnader ökar pressen på värmeventilations- och klimatanläggningar, och kan försämra energieffektiviteten
och komforten. Genom att installera Foam-LOK på vinden gör du så att luften
flödar jämnt i huset och du slipper temperaturskillnaderna, vilket även ger dig
lägre energikostnader.
•
•
•
•
•
•

FÖRDELAR MED APPLICERING I
KRYPGRUNDEN
Den traditionella krypgrunden tillåter luftflöden
och fukt att samlas under ditt hem och kan tillföra
många oönskade konsekvenser.
När du applicerar Foam-LOK applicerar du även en
luft- och fuktbarriär, vilket skyddar ditt hem.
• Håller golven varma på vintern
• Eliminerar oönskade luftflöden
• Bibehåller den önskade
inomhustemperaturen
• Skyddar ditt hem från insekter och andra
skadedjur
• Eliminerar oönskad fuktbildning
• Reducerar kraftigt risken för mögelbildning
• Foam-LOK är dessutom godkänd som
radonskydd

Avlägsnar oönskade luftflöden
Bibehåller önskade inomhustemperaturer
Skyddar ditt hem från insekter och skadedjur
Reducerar energikonsumtionen
Eliminerar risken att regn tränger in i byggnaden
Stärker konstruktionen på din byggnad och tillför en
livslång stabilitet

"Huskonstruktioner kräver det bästa
isoleringsmaterialet för att skapa
det bästa resultatet för husägare.
Jag har Lapolla Foam-LOK spray
foam i mitt hem för att försäkra mig
om ett bättre inomhusklimat samt
lägre energikostnader.
Lapolla är mitt val när det gäller
högpresterande isolering"

Spray Polyuretan Foam

Ty Pennington
Lapollas ambassadör
Programledare för Extreme Makeover, Home
Edition

Uppgradera din effektivitet!
En av de bästa renoveringar du kan göra i ditt hus är att
eliminera det okontrollerade flödet av luft och fukt som
strömmar in och ut ur din byggnad.
Oönskad luft utifrån kommer in och inomhusluften går ut,
detta ökar dina energikostnader och påverkar din
inomhuskomfort negativt. Vid en renovering är det först och
främst viktigt att tänka på vilka kostnader man vill minska.
Vind och krypgrund står för höga kostnader när det komemr
till energiförluster. Att isolera dessa utrymmen med Foam-LOK
gör att du kan reducera dina energikostnader med upp till
45% och samtidigt öka din komfort.

Cirka 35% av husets energi går åt till att
värma och kyla vinden, cirka 30% går åt
till krypgrunden.

Sprayad polyuretan isolering används normalt i en av två olika vindar; ventilerad vind eller oventilerad vind. Som ett led i att sträva
mot ett högpresterande hus, väljer fler och fler att göra sina nybyggnationer med en oventilerad vind för att förbättra
energieffektiviteten.
Foam-LOK appliceras direkt på vindens väggar och skyddar direkt från utomhustemperaturer. På detta sätt håller sig temperaturen
på vindeni nivå med temperaturen i tex sovrummet, och du sparar därmed kostnader.
Med Lapollas Foam-LOK kan du enkelt konvertera din vindsyta till bostadsyta.

DIN OPTIMALA
LÖSNING FÖR ATT...
• Spara upp till 45% av dina
energikostnader
• Förbättra luftkvaliteten i ditt hus
• Förbättra din inomhuskomfort
• Eliminera kalla och varma punkter
• Reducera infiltration av föroreningar,
allergener och andra astmaframkallande
ämnen
• Isolering oavsett klimat
• Hållbarhet, då Foam-LOK håller under
byggnadens hela livstid
• Minimera oönskade ljud utifrån
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