ER DIT HUS
HULMURSISOLERET

??

(eller er den gamle isolering smuldret med årene...)

De fleste huse fra ca. 1900 og frem til midten af
70’erne, er bygget med en hulmur, der ikke er isoleret.
Er du i tvivl, kan du kontakte en energihåndværker
som meget enkelt kan kontrollere det enten oppe fra
loftet, ved termografering eller en lille destruktiv test.
Vær opmærksom på, at nogle huse i tidernes morgen
er efterisoleret med skum, som siden har vist sig
at være forsvundet.
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Dit murværk skal
nu kontrolleres
for fugtskader.

Hvis ikke, så kontakt
en autoriseret
hulmursisolatør eller
en energihåndværker
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8

Kontroller om dit hus
er hulmurisoleret.
Kontakt en
energihåndværker.

Er murværket i
orden, kan der
hulmurisoleres.

Hvilke gener giver det?

v Al arbejde foregår udefra. Det eneste der kræves er, at
håndværkeren kan komme til langs hele ydermuren.

v

stuetemperatur på 20 grader.

v

møbler helt ud til ydervæggen, uden at føle træk eller kulde.

v Du modtager bagefter en isoleringsattest på indblæsningen.

Hulmursisolering ofte er betalt tilbage
allerede efter det første år.

Hvordan ser det ud bagefter?

v Din ydervæg er blevet varmere, og du kan nu flytte dine

Du sparer ca. 100 kWh/år/m2 facade ved at
hulmursisolere din facade, hvis du holder en

isoleringen føres frem via lange plastikslanger

at der har været taget sten ud.

Efter at arbejdet er
færdigt sættes de
samme sten ind igen,
og fugen omkring
genetableres i samme
farvenuance som før.

VIDSTE DU AT...

v Isolatørens bil med indblæserbilen står på vejen og

v Når håndværkeren er færdig vil det være umuligt at se,

Der tages ca. 4 sten ud
per m2. Isoleringen
blæses ind ad hullerne,
og fylder hulmuren ud.
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Hvordan foregår det?

v

Du får nogle dejlig varme vægge.

v

Du kan nemmere opretholde temperaturen.

v

Du mindsker risikoen for skimmeldannelse
bag de møbler, der står op ad væggen.

FAKTA
Med hulmursisolering:

v

Sparer du penge

v

Får du lune vægge

v

Mindsker du træk i huset

v

Kan du holde en mere konstant temperatur i huset

v

Mindsker du risikoen for kondens og skimmelsvamp

v

Stiger husets værdi

v

Sparer du miljøet for CO2

Er du i tvivl om dit hus er isoleret, afsløres det nemt med
en termografering af facaden eller hele dit hus. Det bedste
tidspunkt for en termografering er om efteråret og vinteren.

MERE VIDEN?
www.grønerhvervsvækst.dk
Find en energihåndværker på Håndværkerlisten
oktober 2014

