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VÅR visiOn:

VI STRÄVAR EFTER ATT 
BIBEHÅLLA VÅR ROLL SOM 
VÄRLDSLEDANDE OCH MEST 
EFTERFRÅGADE LEVERANTÖR 
AV SKUMISOLERING. 
VETSKAPEN OCH FÖRSTÅELSEN 
FÖR DESS ENERGIBESPARANDE 
OCH HÄLSOFRÄMJADE 
PRESTANDA FORTSÄTTER ATT 
ROTA SIG BÅDE HOS 
ARKITEKTER, BYGGFÖRETAG 
OCH ALLMÄNHETEN.

Ända sedan grundandet av 
företaget i Toronto, Canada 1986, 
har Icynene utvecklat en serie av 
högkvalitativ skumisolering, perfekt 
för all typ av termisk kontroll. Sedan 
starten har Icynene blivit den 
obestridda ledaren inom denna typ 
av isolering. Här är förklaringen...
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Tillverkad i Canada i Icynene´s Iso 9001-2008 certifierade fabrik,  den 
unika skumisoleringen är utvecklad för att möta kraven på 
energieffektivitet i form av : täthet, termisk resistans, kontroll på fukt 
som kan orsaka mögel, inomhusklimat, hållbarhet och 
ljuddämpning till en överkomlig kostnad. 

 DET SOM GÖR OSS UNIKA
Vår utmaning är att inte nöja oss med byggnadsindustrins krav utan se till att vår 
produkt ger slutkunden fler mervärden. Produkterna finns tillgängliga i mer än 30 
länder och Icynene var den första tillverkaren som hjälpt till att definiera en 
Europeisk standard för skumisolering. Icynene är även den första leverentören 
som kan erjuda en unik produkt som inte innehåller någon skadlig gas eller 
formaldehyd.  Vår förpliktelse att upprätthålla kvalitet och vidareutveckling är 
välkänd i hela världen. 
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VÅR GLOBALA REPRESENTATION 
Icynene skumisolering finns tillgänglig i mer än 30 
länder.  Med återförsäljare och distributörer i Nord 
Amerika, Europa,Asien och Australien,  
tillhandahåller  vi globala lösningar för lokala 
applikationer.
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Canada

The united states

australia

new Zealand

Mexico

The bahamas

The Cayman Islands

Curaçao

China

Estonia

austria

Japan

Kazakhstan

Kygryz republic

south Korea

belgium

luxembourg

Czech republic

slovakia

France

The netherlands

Ireland

latvia 

lithuania 

poland

russia

sverige      

united Kingdom 

ukraine

saudi arabia

portugal
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VARFÖR VÄLJA ICynEnE?
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Icynene skumisolering är resultatet av mer än 25 
års  utveckling och design av formulan. Jämfört 
med andra globala tillverkare av skumisolering 
som parallellt har en bred portfölj av 
byggnadsprodukter så har Icynene enbart 
focuserat sin tillverkning på just skumisolering, 
vilket resulterat i absolut högsta kvalitet. Icynene 
bibehåller sin ledande position inom 
isoleringssektorn.

Några viktiga funktioner gällande för Icynenes skumisolering

• Icynene är kombinerad luft och ljudisolerande barriär
med samtidig isolerande egenskaper.

• Icynene isolering är säker,luktfri(emmitterar
ej),hälsosam, hållbar och tålig.

• Icynene har en 100% vattenbaserad applicerings metod

• Icynene medger en signifikant besparing av energi 
för både uppvärmning och kylning

• Icynene förbättrar inomhusklimatet - genom att skapa
en mycket effektiv barriär mot allergener och
föroreningar såsom pollen och damm.

• Icynene går att applicera på dom mest komplexa
strukturerna med sin förmåga att expandera 100ggr
på några sekunder och samtidigt ge en absolut
fyllningsgrad i alla springor och håligheter. Man får en
fullständigt förseglad struktur som inte medger något
luftgenomsläpp.

• Icynene är mycket formstabil krymper ej över tiden.

• Icynene är mycket flexibel och följer därmed vissa
byggnaders rörelser genom olika årstider med
bibehållen täthet.

• Icynene absorberar inte vatten och behåller ej heller
fukt vilket reducerar risken för kondensation och
mögeluppbyggnad.

• Icynene´s formstabilitet påverkas inte av fukt.

• Icynene appliceras enbart av utbildade och licensierade
hantverkare som använder  godkänd utrustning.

• Icynene isolering har en 25-årig definierad garanti.

I NORDAMERIKA  ÄR ICYNENE RANKADE SOM NUMMER 1 BLAND 
KONSTRUKTÖRER
ICynEnE ÄR INTE 
BARA POPULÄR 
BLAND BYGGARE I 
USA OCH CANADA 
UTAN ANSES VARA 
DEN 
SKUMISOLERING 
SOM HAR HÖGST 
KVALITET PÅ 
MARKNADEN.

source: builder brand use study 2013 , hanley Wood/readEx.

7,06,05,04,03,02,0

ENQUETE D'OPINION INDEPENDANTE REALISEE 
EN 2012 AUPRES DE 2854 CONSTRUCTEURS:

Quel Isolant offre Leur réponse: 

OWENS CORNING

DOW

JOHNS MANSVILLE

CERTAINTEED (ST. GOBAIN)

#1 ICYNENE

EN OBEROENDE UNDERSÖKNING 2012 OMFATTANDE 3000 BYGGARE:

Vilken isolering har bäst kvalitet Deras svar:

ICY-24986 SprayFoam_ProductBrochure_English Version.indd   6 03/09/2013   9:48:51 AM



5

Faktaförklaring om ICYNENE  
skumisolering

Avger Icynene några föroreningar vid brand?

Icynene h2Foam lite innehåller 99% luft. De 1% som bygger upp dess struktur är flamsäker och 
brinner ej. Den avger därmed  heller inte några stora mängder förorenande ämnen. Mängden 
material som kan förbrukas vid brand är mycket låg: 7-8kg/m3. 

råmaterial och kemisk reaktion rörande skumisolering

Icynene skumisolering produceras när två kemikalier reagerar med varandra vid sammanblandning: en lösning och en 
katalysator (även kallad MDI).  The resin consists of polyols, chemicals considered non-toxic, which react immediately with 
the catalyst to form the foam.

Kemikalierna som används för att skapa skummet måste hanteras varsamt före applicering. Personen som utför arbetet bör 
skyddas med en skyddsdräkt typ Tyvek®  inkl helmask för att skydda sig mot all form av inandning av några luftburna 
partiklar under expansionstiden. 

I samband med att dom två komponenterna sammanblandas i lika  delar, så sker en exotermisk reaktion och polymerisering. 
Temperaturen stiger till ca. +70°C vid ytan av skummet och avtar mycket fort. Under expansionen diffunderar ånga ut ur 
skummet och cellerna fylls med luft. Skummet torkar sedan omedelbart.

Våra produkter innehåller i grunden samma ingredienser som polyuretan skum (PU), skillnaden är dock att Icynene´s lösning 
innehåller inte någon komponent för att stödja expansionen (expansions hjälpare) use basic ingredients similar to those of 
polyurethane foams (pu foams). Skillnaden är viktig eftersom vissa av kemikalierna eller gaser som används i PU skum är 
giftiga.  Jämförelsevis så innehåller all form av plast väldigt olika sammansättning av kemikalier, från plastpåsar till teflon 
beläggningar som även används som implantat.  Icynene skumisolering är en högkvalitativ och neutral produkt som inte 
innehåller vare sig formaldehyd eller hälsovådliga organiska föreningar, den har även extremt liten miljöpåverkan.

Om skumisolering anses vara en kemisk produkt, hur kan den då benämnas som 
hälsovänlig? 
Komponenterna som produkten är uppbyggd av innehåller kemikalier men den sammansatta 
produkten är fullständigt ofarlig och neutral. Ett exempel är bordssalt, som har benämningen 
sodiumklorid, innehåller två komponenter sodium och klorid. Var för sig är dessa två ämnen ej 
stabila och rent hälsovådliga, men tillsammans i rätt koncentration är lösningen helt neutral och 
säker för människan. Så om man jämför detta med Icynene skumisolering, så gör den kemiska 
reaktionen den fullständigt ofarlig och under expansionen fylls cellerna med luft, vilket är det ända 
som kan emmitera från färdighärdat skum.  Säkerheten och hälsovinsterna har blivit verifierade 
och utmärkta genom flertalet tester och studier av oberoende instanser och organisationer, 
skumisoleringen uppfyller även Iso 16000-9. 
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global Uppvärmnings Faktor (gWp)

Den Globala Uppvärmnings Faktorn (gWp) gällande för Icynene skumisoleringspray är mycket låg, nämligen 1. Vare sig 
skummet eller lösningen innehåller någon gas som belstar vår miljö. Eftersom materialet som användes för att skapa 
skummet expanderar 100ggr.  så är koldioxid utsläppet för transporten av lösningen mycket låg. Faktum är att utsläppen 
är mycket lägre i jämförelse med den utrymmeskrävande isoleringen typ glasull. Transporten till Europa från Canada blir 
således väldigt effektiv då båtarna som fraktar kan lasta up till 15000 containrar per skeppning som samtidigt är en av de 
mest miljövänliga transporterna som finns. studier utförda av European Environment agency  visar att skeppning från 
Canada är jämförbart med en (1) lastbil som kör ca. 25 mil på väg! 

Vad gör man med  överskottsmaterialet?

 h2Foam lite innehåller 99% luft vilket medger att överskott/spill lätt kan komprimeras. 
Vidare är det inte något farligt avfall. i vissa fall kan överskottet användas till kultivering 
(luftning) av jord eller som packmaterial inom industrin.
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VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR 
PROFESSIONELLA,UTBILDADE 
OCH LICENSIERADE
Alla som applicerar ICYNENE´S skumisolering strävar efter att alltid - åstadkomma 
bästa möjliga resultat med bibehållen kvalitet. Alla har genomgått en licensgivande 
utbildning i både appliceringsteknik, uppfyllnad av säkerhets och 
byggnadsföreskrifter. Man har även stor erfarenhet och förståelse för ny teknik.

En högteknologisk och ekonomisk isoleringprodukt  
förtjänar den bästa tillgängliga utrustningen.  Dom 
använder en sofistikerad appliceringsutrustning som 
innefattar en luftkompressor, ett doseringssystem som 
levererar koponeneter med ett tryck av 13.800kPa, en 
uppvärmd slang (som kan vara upp till 93m lång), 
sprutpistol och en reaktor/generator.

Denna sofistikerade utrustning medger våra 
applikatörer att spruta isoleringen i dom mest 
komlicerade konstruktionerna där det kan vara svårt att 
komma åt med konventionella produkter. Icynenes 
skumprodukter skall alltid appliceras av en licensierad 
återförsäljare/applikatör.

ICYNENE    LICENSED  CONTRACT
O

R

..
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ÖPpET- CEllSKUM & SLUTET- CEllSKUM   
VAD ÄR SKILLNADEN !! 

Det finns två typer av skumisolering - öppen cell och sluten cell. Båda varianterna har 
olika uppbyggnad och prestanda. Vilken variant som lämpar sig bäst beror på vilken 
funktion och i vilken miljö den skall appliceras. 
Öppen-cellskum är mjuk och semi-flexibel, vilket medger att byggnaden och materialet kan röra sig vid t.ex. 
temperaturskiftningar. Flexibiliteten gör att isoleringen bibehåller sina termiska och lufttäta egenskaper hela byggnadens 
livstid. Strukturen i det öppna skummet är oregelbunden och porös och medger ånga och luftburen fukt att passera 
igenom.  Detta underlättar identifiering och reparation av ev. vattenläckor i konstruktionen. Trots sin svampformiga 
utseenede så absorberar skummet INTE vatten.

Vattenabsorption i cellulosa och glasull isolering. 

Som en mer fast form av skumisolering så har 
skummet med slutna celler en helt vattentät 
struktur. Väggarna mellan cellerna är tjockare 
och har regelbunda sammanlänkningar. 
Beroende på typ av skum så är cellerna fyllda 
med luft (såsom Icynene Icynene h2FoaM Forte) 
eller med gas. Ju högre densitet ett slutet 
cellskum har desto bättre termisk prestanda får 
det samtidigt som styvheten bidrar till en mer 
stabil konstruktion.

ÖPPEN CEll SLUTEN CEll

Vattnets vikt 

penetreras
djupt in i 

glasullen 
detta ger bra 

förutsättningar 
till bildandet 
av mögel.

Pantone 2935 C
Pantone 376 C 

Pantone 2935 C
Pantone 376 C 

Cellulosamolekyler 
absorberar vatten
uppifrån

ICynEnE 
ABSORBERAR INTE 

VATTEN
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Öppen cellskum h2FoaM lite (ld-C-50)

Är diffussionsöppen, h2Foam lite motverkar bildandet av mögel och varesig absorberar eller lagrar vatten, den tillåter istället 
vattnet att passera igenom vid läckage. Det gör t.ex. ett takläckage lätt att upptäcka. Skummet medger en flerriktad 
uttorkning i t.ex väggkonstruktioner. h2Foam lite medger även att huset eller konstruktionen rör sig utan att den deformeras 
eller spricker. h2Foam lite har ett U=värde på 0,038 enligt ETA No. 08/0018 samt har en fantastisk, ljudisolerande egenskap.  
Den flexibla strukturen har en förmåga att absorbera frekvenser i mellanregistret vilket effektivt blockerar externa ljudkällor.   
h2Foam lite  kan appliceras både internt och externt, bara den skyddas från direkt väta ovan jord. I och med dess egenskaper 
så behövs oftast* inget tätmembran (som i vissa fall kapslar in fukten), med Icynene´s skum så kan oftast tidplanerna för 
isolering hållas.   

* WuFI ® studier. Fraunhofer Institute for building physics, hTb-05/2012 testrapport beställd av Icynene.

Sluten cellskum h2FoaM Forte (Md-r-210)

Forte är det enda slutna cellskum i sin klass som inte använder någon kemisk lösning för att framställas/appliceras!! Med en 
nästan obefintlig upptagning av vattenånga, medger den full kontroll av fukt och bildandet av mögel.  h2Foam Forte  
absorberar ej vatten. Styvheten i skummet gör konstruktionen starkare dessutom har den med sin utmärkta värmeresistans 
stor användning både inom och utomhus. Den passar även utmärkt till  utrymmen som är mycket begränsade men kräver 
bra isolering. 

JÄMFÖRELSE MELLAN ÖPPEN OCH SLUTEN CELLSKUM 

Öppen Cellskum

• Släpper inte igenom luft

• Är ång/diffussionstät

• Följer byggnadens rörelser

• lamdavärde likställt med glasull

• 100% vattenbaserat

• Luftfyllda celler, utan gas

• Luktfri, emitterar ej

• Måste skydddas från  väta

• Utmärkt akustisk dämpning

• Expanderar 100ggr sin ursprungsstorlek

Sluten cellskum 

• Släpper inte igenom luft

• Är vattentät släpper ej igenom fukt

• Bidrar till byggnadens hållfasthet tack 
vare sin struktur

• Utmärkta termiska egenskaper

• 100% vattenbaserat

• Luftfyllda celler, utan gas

• Luktfri, emitterar ej

• Utmärkt för både exteriöra  applikationer 
och trångautrymmen

• Deformeras/krymper ej över tiden 

Pantone 2935 C
Pantone 376 C 

Pantone 2935 C
Pantone 376 C 
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FYSISK PÅVERKAN PÅ BYGGNADER - 
ICYNENES UPPFATTNING OCH 
ERFARENHETER
Förståelse för byggnadsteknik och fysiska principer

Alla byggnader har ett interaktivt system ...

En byggnad är i sin enklaste form ett slutet utrymme som skapar ett skydd mot den yttre miljön. I realiteten så bildar 
byggnaden ett komplext nätverk av byggnadsmaterial och sammanfogningar, som skall samverka. Om någon del av 
byggnaden ändras från sin ursprungliga konstruktion , så påverkas huset mer eller mindre. Varje ingående del måste 
kunna sammarbeta för att upprätthålla inomhusmiljön och inte skapa problem.

En konstruktion som är i balans, är som en kedja med flera länkar som sammafogats för att optimera inomhusmiljön och 
energikonsumtionen. Det räcker med att en länk går av så kan det vara tillräckligt för att konstruktionen blir i obalans.  
T.ex. en byggnad som inte är tät, kan ta bort stor del av en isolerings prestanda och att kompensera detta med en mer 
kraftfull värmekälla hjälper oftast inte situationen snarare förvärras den. 

Man skall alltid använda ett byggnadskoncept där hänsyn alltid tas till hela klimatskalet: Grund,väggar 
tak,fönster,isolering och ventilation och se till genom verifiering att dom olika elementen samarbetar optimalt.  Man skall 
även vara medveten om byggnadens placering och hur dom som vistas där har för beteendemönster.  Om man bortser 
från någon av dessa parametrer så kommer naturen att ta över och skapa problem.

Byggnadskonceptet tillsammans med rätt material, ger både arkitekter och konstruktörer möjligheter att skapa 
hälsosamma och trivsamma hem utan problem med fukt och mögel.

Med denna inställning så kan slutkunderna känna att man gjort en bättre och mer långsiktig investering. Arkitekterna ser 
även dom att deras skapande bär frukt även ur miljöhänseende. Risken för att fel skall uppstå i konstruktionen minskar 
och allra viktigast säkras och förbättras de boendes hälsa och välmående.

Värme

Fukt Luft

Uppvärmning, Ventilation

BYGGNADENS 
STOMME

FÖNSTER
DÖRRAR iSOLERING TÄTHET VENTILATION PLACERING

Källa: CMHC
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FÖRSTÅELSE FÖR VÄRMEÖVERFÖRING

Innan man börjar diskutera isolering, så är det bra att förstå de fyra typerna av värmeöverföring - 
konduktion, konvektion,strålning och massöverföring.

• Lambdavärdet är ett mått på konduktionen, vilket är värmens förflyttning i ett material. U=värde är ett mått på
mängden värme som passerar t.ex en väggsammansättning.

• Konvektion är rörelsen av varm luft som rör sig mot kalla områden. Varm luft stiger och strävar efter att ta sig ut genom öppningar.

• Strålningsvärme T.ex. från solen värmer upp tak och väggar. Desto mörkare material, desto mer attraherar materialet värmen.

• Massöverföring karakteriseras av ånga som också stiger naturligt mot kallare och torrare områden. Högre
luftfuktighet, hjälper till att förflytta både värme och kyla genom en byggnads klimatskal.

Hittils, har man enbart koncentrerat sig på  lambda värde(ʎ) eller u-värde som mått på isolering. 
Forskning har visat att värmeflöden är mer intressant vilket håller på att förändra hela isoleringsindustrin. 

LUFTLÄCKAGE OCH DESS BETYDELSE FÖR 
ENERGIFÖRLUSTER 

Strålning

Massöverföring

Konvektion

konduktion
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EL. INST.

GENOMF.

ELDSTAD

VENT.

DÖRRAR

FÖNSTER

GOLV,VÄGG,
TAK

källa

Bildkälla
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Oberoende tester visar att luftläckage kan stå för 40% högre energikostnader. 
Kontroll på luftläckaget är helt avgörande. Dessutom kan fukt som har möjlighet att 
tränga in i väggar och tak genom massöverföring, kraftigt öka möjligheterna till 
mögelbildning.   

Vid laboratorietester, så mättes diffusionen genom en gipsskiva. När ett litet hål 
gjordes så upptäcktes att över 100ggr mer fukt kunde passera igenom! Det visar 
att det är helt avgörande att ha kontroll på luftläckaget i ett hus, inte bara vad 
fukten kan ställa till med utan läckaget är också direkt relaterat till 
energiförbrukningen.  

DIFFUSION

1 
M

et
er

1/3 liter

2 x 2 cm

1 metr

1 Meter

KONTROLL PÅ LUFTLÄCKAGE = KONTROLL PÅ FUKT

dIFFusIon LUFTLÄCKAGE
 Orsakar mögel och värmeförlust

30 liter
Fuktgenomträngning genom 

1m2 yta

ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING I ETT 120m2 HUS

 Årlig värmeförlust orsakat 
av okontrollerat luftläckage

6000
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0
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g 

(M
J)

 Luftbyten per timme @ 50 Pascal

vid  olika nivåer av  
luftgenomsläpp

Äldre hus

Källa: CMhC
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1 Meter

Fuktgenomträngning genom 1m2 yta
med ett hål på 2x2 cm 

0,6m3/m2/h
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VIKTIGA PARAMETRAR ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VILL 
BYGGA RÄTT!

• Isoleringens lambda eller u-värde visar bara delvis hur du förbrukar 
energi . Ärligt mätt U-värde, minskar vid luftläckage.

• Kontroll på luftläckage är grundläggande, ingen kan vistas i en helt 
lufttät miljö. Därför krävs em mekanisk ventilation för att kontrollera 
luftflödena, givetvis med värmeåtervinning.

• En lufttät byggnad hjälper även till att begränsa luftburna partiklar 
kommer in såsom allergener, damm och pollen.

• Att kunna kontrollera fuktrörelser = begränsning av energiförbrukning, 
kondensation(eliminering av köldbryggor) ,  vilket samtidigt eliminerar 
risken för mögelbildning.

• Väggarna måste samtidigt som dom är lufttäta kunna släppa 
igenom fukt. (vara diffusionsöppna) 

Icynene har varit i isoleringsbranchens frontlinje sedan 1986. 

ICY-24986 SprayFoam_ProductBrochure_English Version.indd   15 03/09/2013   9:49:11 AM



14

ICynEnE’s aKUSTISKA PRESTANDA

Tester utförda i flera Europeiska länder 
som England och Frankrike, visar att 
Icynene’s h2Foam lite (ld-C-50) klarar 
med råge referensvärden för 
ljuddämpning särskilt i mellanregistret 
över 400 hz med ra,tr värden på upp till 
48db  i träkonstruktioner och upp till 
77db i betongkonstruktioner. 
Skummets elastisitet och lufttäthet 
dämpar både vibrationer och luftburet 
ljud från utsidan.

WuFI® SIMULERING UTFÖRD I TYSKLAND AV  
FraunhoFEr InsTITuT Für bauphysIK 
(rapport htb 05/2012)

Fraunhofer Institutet har utfört WuFI® simulering på Icynene skumisolering med väderförutsättningar 
för Manchester, England, resultatet visar att någon installation av fuktmembran (spärr) inte behöver 
göras. (om inte speciella krav ställts) I och med att h2Foam lite är diffusionsöppen och ger väggen 
möjlighet att andas flerriktat så fås bästa resultat då membran inte användes vilket i värsta fall kan 
kapsla in fukt. 
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sKUMISOLERING JÄMFÖRT MED GLASULL ELLER 
CELLULOSA

Icynene´s skum fungerar som en vindtät jacka som håller dig varm. Den 
stoppar effektivt luft att passera igenom.

Glasull och cellulosa kan jämföras med en yllekofta - när det inte blåser 
så håller den dig varm. Men när det gör det så blåser det rakt igenom 
oavsett tjocklek och gör det svårt att behålla värmen.

Icynene´s skumisolering är ett modernt material som finns tillgängligt 
i över 30 länder. Hundratusentals byggnader över hela världen har 
redan blivit isolerade med våra produkter. 

Glasull är en gammal produkt och cellulosa är oftast fibrer från träd 
eller restprodukter typ tidningspapper. Båda komprimeras och ändrar 
form och kan absorbera och lagra fukt.

Skummet expanderar 100ggr. sin ursprungliga volym vilket gör att 
det blir 100% tätt runt t.ex. installationer, utan hålrum - vilket 
garanterar maximal prestanda gällande termisk resistans och 
lufttäthet. 

Glasull och cellulosa är inte helt lätt att installera. Om du lägger ihop alla 
utrymmen som inte blir helt isolerade, så kan det motsvara ett hål som är 
lika stort som en basketboll vilket i sin tur gör att luften som kan passera 
under ett dygn kan fylla två varmluftballonger!

h2Foam lite skum lagrar inte vatten istället låter det vatten och 
fukt torka ut helt ur materialet.

Glasull och cellulosa kan absorbera och lagra vatten. den stöter inte 
ifrån sig vatten. Vattnet stannar i materialet ok orsakar skador på 
byggnaden och isoleringsförmågan reduceras. Här finns förutsättningar 
till bildandet av mögel.

 SKUM ÄR LUFTTÄTT

sKUMISOLERING ÄR ETT HÄLSOSAMT OCH MODERNT MaTErIal

SKUM KAN SLUTA HELT TÄTT RUNT INSTALLATIONER

sKUM SKYDDAR MOT FUKT OCH VATTENLÄCKAGE

ICynEnE SKUMISOLERING ÄR HÄLSOSAM

Skummet innehåller inte formaldehyd, hCFC-, CFC- eller hFa- gaser och 
emitterar således inga gifter. Icynene´s produkter är enbart fyllda med 
luft olikt andra konventionella polyerutanskum. I Frankrike har 
myndigheterna som kontrollerar VOC gett Icynene den högsta 
klassningen A+.

Dom flesta glasull och cellulosa produkterna innehåller formaldehyd 
Samtidigt förbrukas väldigt mycket energi vid tillverkningen av t.ex. 
glasull. Borsalt som är en av ingredienserna i cellulosa har visat sig 
mycket kontroversiellt inom miljökretsar för dess inverkan på hälsan.

sKUMMET ÄR OINTRESSANT FÖR OHYRA

Majoriteten av isoleringsskum är helt ointressanta för ohyra då den inte 
innehåller något ätbart, för t.ex gnagare, termiter eller andra kryp. 
Skummet är ej heller speciellt intressant att bygga bo i. 

Glasull och cellulosa kan ibland bli helt ockuperade  av insekter och vissa 
gnagare vilka gärna bygger bo eftersom luftombyte finns.

SKUMMET DEFORMERAS INTE

h2Foam Forte är ett medium-densitets, slutet-cell skum som faktiskt 
bidrar till byggnadens hållfasthet. Skummet härdar till ett styvt material 
som är svårt att deformera.

Glasull och cellulosa som är oskyddad kan deformeras av gnagare, 
andra insekter och fukt. 

 SKUMISOLERING GLASULL/CELLULOSA
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Fördelarna med att använda Icynene märks omedelbart men är speciellt intressanta på lång sikt. 

Om kostnaden för en installation med Icynene och Glasull (inkl. ett tätmebran) är lika stor, då kan 
man se att genom att använda Icynene sågörs en mer långsiktig besparing. Eftersom dess lufttäta 
egenskaper gör att mindre material behövs för att uppnå samma resultat . Vi kan titta på 
nedanstående exempelo - Estimerad kostnad för isolering av ett 120m2 hus som förväntas bli lufttätt.

p  Icynene’s lufttäta egenskaper medger en lägre uppvärmningskostnad med minst 15%

p Icynene deformeras ej över tiden täthet och isoleringsförmåga bibehålles.

p Energimätningar av byggnader vid försäljnng och uthyrning har redan blivit obigatoriskt.

p Det finns en uppenbar risk att glasull och cellulosa efter 15 år har sjunkit eller påverkats så att någon form av      

renovering eller utbyte behövs, för att bibehålla den energibesparande prestandan.   

ICynEnE  Glasull ΔSEK Δ%

Pris/m2 med 15cm tjocklek (SEK) 260 130 -130 -50

pris för tätmembran (100-170:-) 0 100 100

Total verklig kostnad per/M2 260 230 -30 -10

 TOTAL kostnad för 400 M2 104.000 92.000 -12.000 -10

Relativ kostnad

10% bonus för produktens hälsovärde -12.000 0 +12.000

 Relativt inköpsvärde                    92.000 92.000 0 0%

Årlig uppvärmningskostnad

hypOTETISKT 20.000:-/ ÅR MED GLASULL

15% reducering med Icynene: mindre luftläckage & färre köldbryggor 17.000 20.000 +3.000 

Ackumulerad kostnad efter 15 År                                                                                                                                 255.000 300.000 +45.000

renovERINGSBEHOV EFTER 15 ÅR

ÅTERSKAPA LUFTTÄTHET & HANTERA SJUNKNING/DEFORMERING AV GLASULL 

EnErgIFÖRLUST-> 1/3 AV INITIAL KOSTNAD                                                                                                     0 35.000 +35.000

347.000 427.000 +80.000 23%EFTER 15 ÅR -> isOLERINGSKOSTNAD+ ENERGI+RENOVERING 

FÖRDEL iCynene!
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EXEMPELPÅ INSTALLATIONER

Icynene spray foam can reach and insulate the most complex designs

CErTIFIERINGAR & 
aCKREDITERINGAR
CE, European Technical approval no. 08/0018

bba agrément no. 08/4598

Irish agrément board no. 09/0333

voC Test Enligt Iso 16000-9,  
CErTECh no. 10/229

Tillverkat i Canada i en Iso 9001-2010 
ackrediterad fabrik. 

Mer än 400,000 byggnader har isolerats 
med Icynene över hela världen sedan 1986.

Idealisk för svåråtkomliga ytorhard to insulate areas
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Träkonstruktion* Industribyggnader*

reducering av köldbryggor

• Deformeras inte av tyngdkraften

• Perfekta täthetsegenskaper

• Luktar/emitterar ej

• Finns ingenting som vare sig mögel eller insekter gillar

• Brinner ej och har mycket låga utsläpp   

• Absorberar ej vatten

• Har både en öppen och en sluten cellprodukt 
utan gas eller andra ohälsosamma substanser

• Tillverkas från en högkoncentrerad substans som 
är 100ggr mindre innan applicering = mycket 
litet Co2 belastning.

Yttervägg

Luftspalt

Vindmembran

Träreglar

Icynene

Träskiva

Fuktspärr 
(ej krav i vissaländer)

Gipsskiva

Gipsputs/Väggbeklädnad

Takpannor

Träläkt

Icynene

Takstolar

Öppet/Slutet
Membran 

Takkonstruktion*

Metallprofil

Icynene

*bilder från Thermloc Insulations
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MadE In Canada sInCE 1986

ICY-24986 SprayFoam_ProductBrochure_English Version.indd   1 03/09/2013   9:48:36 AM

Aktiv LG
Maskinskriven text
Aktiv Service Markarbeten Stockholm ABElektravägen 43    126 30 HÄGERSTENKontakt:Leif Gillmo        0708 88 26 98  E-post leif.aktivservice@gmail.comUlf Wallstenius  070 941 47 00  E-post uffe@aktivservice.se




