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Indvendig efterisolering af ydervægge giver god 
komfort og et bedre indeklima. Mange ældre byg-
ninger har for lidt isolering i væggene i forhold til de 
krav, der stilles i dag.

Efterisolering af vægge er ofte en god investering og 
udføres nemt og hurtigt med Jackon Varmvæg. 

JACKON VARMVÆG
Efterisolering skaber 
bedre indeklima i boligen
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Materialet Jackon Super XPS 
har en varmeledningsevne på 

= 0,27 W/mK
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Hvorfor vælge 
JACKON VARMVÆG?

Jackon Varmvæg består af en isoleringsplade i mate-
rialet Jackon Super XPS® 300 og en 13 mm gipsplade  
pålimet på den ene side. Gipspladerne er forsynet 
med spartelkanter. Varmvægspladen leveres i to 
forskellige tykkelser - 43 og 68 mm. Til montering af 
Jackon Varmvæg anvendes Jackon isoleringslægte.

Jackon Super XPS isolerer næsten 30% bedre end 
traditionelt mineraluld. XPS er ideelt til konstruktioner, 
hvor nøgleordene er isolering, stabilitet og lav 
vægt. Andre egenskaber er høj trykstyrke, lav 
vandabsorbering / fugtindhold og individuel tilpasning 
af produkter. 
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Lang levetid

Lav vægt
Enkel at arbejde med

Høj isoleringsevne (lav λ-værdi)

Trykfasthed

Materiale kan recirkuleres

Modstandsdygtig for mug, 
skimmelsvamp og fugt

Teknisk produktdokumentation



Jackon Varmvæg er en hurtig og effektiv måde at 
skære ned på varmeudgifterne og forbedre 
indeklimaet på. Din bolig vil takke dig!
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JACKON VARMVÆG
En investering i din bolig

Om Jackon Varmvæg
Jackon Varmvæg kan bruges til indvendig efterisoler-
ing af kolde, men ellers sunde ydervægge af mursten, 
beton, porebeton eller tilsvarende tunge vægge, hvor 
der ønskes optimeret isolering.

Hvor det er muligt, anbefales det at benytte Jackon 
Super EPS Facadeisolering til udvendig isolering.
Når der isoleres indvendigt, er der en række fagtekni-
ske forhold at tage hensyn til.
Det er derfor vigtigt at undersøge forholdende grundigt 
inden arbejdet igangsættes.

Indvendig efterisolering med Jackon Varmvæg er utrolig 
nemt, da systemet leveres med færdige isolering-
slægter og en forberedt isoleringsplade.

Gips og isolering monteres derfor i én og samme 
arbejdsgang. Opbygningen med Jackon Varmvæg er 
en let konstruktion der ikke belaster den eksisterende 
væg unødigt.

Det er vigtigt at der ikke forekommer konvektion på 
bagsiden af varmvæggen mod eksisterende væg.
Jackon Varmvæg anbefales ikke til brug i fugtige 
områder som kælder og vådrum.
Skal Jackon Varmvæg monteres på en diffusionstæt  
overflade, er det vigtigt at sikre, at min. 2/3 af den sam-
lede vægisolering er placeret på den udvendige side.  

Kontakt evt. en energivejleder til vurdering af din 
aktuelle konstruktionsopbygning. Tynde ydervægge 
eller lange skruer kan give anledning til kuldebroer over 
samlinger. 

Teknisk data

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHED

JACKON SUPER 
XPS®

300
TYKKELSE (MM)

35          55

Varmekonduktivitet. Deklareret værdi, λD
NS-EN13164 x 10-3 W/mK 27 27

Trykfasthed: 
Korttidslast, 10% deformation NS-EN 826 kN/m2 300

Trykfasthed: 
Langtidslast, 2% deformation NS-EN1606 kN/m2 140

Fugtoptag neddykket NS-EN12087 Vol% ≤ 0,7

Diffusion NS-EN12088 Vol% ≤ 3,0

Højeste anvendelsestemperatur 75 oC

Brandklassificering Euroklasse F

Ozonpåvirkningsfaktor 0
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Montering
Før montering skal væggen være jævn. Fjern alt organisk  
materiale, vægbeklædning, evt. lister og el-ledninger.

Begynd montering i et hjørne. Med en skrueafstand på 
200 mm, skrues skruen gennem gipsen og ind i stolpen. 
Varmvæggen kan monteres fritstående, se hvordan under 
pkt. 5. 

1. Montering af varmvægsplader  
Start med at fjerne udragende gips på den ene langside 
af varmevæggen. Montér en isoleringslægte 550 mm 
fra hjørnet (fastgøres med skruer pr. 600 mm lodret). 
Varmvæggen trykkes ind i hjørnet. Sørg for at kanten af 
varmvæggen er helt ren, inden den skubbes ind i hjørnet. 
Med en skrueafstand på 200 mm skrues gipsen fast til 
isoleringslægten. På den tilstødende væg, monteres en 
isoleringslægte mod varmvæggen. Fortsæt montering 
af næste varmvægsplade og isoleringslægte på samme 
måde.

Start/afslut mod indvendigt hjørne
Montér en lægte i hjørnet. Mål 575 mm udfra hjørnet 
og montér yderligere en lægte. Skær 25 mm af isoleringen 
ud på den ene side af varmevægpladen. Tryk den ind 
mellem isoleringslægterne. Skru pladen fast i lægterne.

Afslut mod udvendig hjørne
Montér isoleringslægte direkte på varmevæggen, som 
først forberedes ved at bortskære 25 mm isolering.
Tilstødende varmevæg skal ligeledes tilskæres, så 
gipskanterne overlapper lægten.

Afslut under/over vindue/døre
Montér varmevæggen fra to sider sådan, at der mangler 
et stykke på maksimalt én elementbredde til passtykket. 
Sørg for at der er isolering nok til, at det kan overlappe 
med 25 mm på hver side.

2. Fod- og skyggelister
Fod- og skyggelister skrues punktvis fast til 
isoleringslægten. Skyggelister, som skæres på gehring 
i indvendige hjørner, kræver som regel ingen yderligere 
fastgørelse i hjørnet.

3. Tilpasning af elementer (samlinger)
Mål afstanden mellem gulv og loft. Regn ud, hvor mange 
passtykker, der skal bruges. Skær stolper i 550 mm 
tværstykker. Gør plads til stykkerne ved at skære 25 mm 
isolering ud i varmevæggen. Montér alle lodrette stolper 
fra gulv til loft. Mål ud og montér derefter vandrette stolper 
mellem de lodrette, der hvor samlingerne skal være. 
Montér væg og stolper således at sammenføjninger er 
forskudt (i forbandt).

1. element

2. element

isoleringslægte

2. element

isoleringslægte

1. element

1. element

2. element

Endekanterne affases før 
montering. Ca. 2 mm fuge

isoleringslægte

Montering indvendigt hjørne

Montering udvendigt hjørne

Samling mellem plader
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4. Udveksling rundt om vinduer/døre
Udveksling rundt om vinduer og døre udføres nemmest 
med varmevægsstolper, men kan også udføres i træ.
Mål ud og skær varmevæggen til. Skær 25 mm isolering 
fra til stolpen. Montér efter udvekslingen er udført. Montér 
derefter lysninger rundt om vinduet/døren.

5. Montering af varmevæg på skrå eller ujævne vægge
Ved en skrå eller ujævn væg monteres varmevæggen 
fritstående. Montér en ramme af 50x50 mm mod den væg, 
der skal isoleres. Rammen anvender man sidenhen som 
”rettesnor”. Skær isolering af varmevæggen, der hvor 
rammen går imod.

Fastgør varmvæggen direkte på trærammen. 
Skru en varmevægsstolpe fast på kanten af elementet. 
Kil stolpen fast med plastkiler og skru mod den 
eksisterende væg. For at forhindre luftcirkulation mellem 
den eksisterende væg og den nye varmevæg, fuges 
mellem vægelementet og loft/gulv.

6. Efterbehandling
Efter montering tætnes med acrylfugemasse mellem 
elementet og de tilstødende flader. Dette er for at sikre, 
at der ikke strømmer varm fugtig indeluft ud mod den 
eksisterende væg.

Forankring i Jackon Varmevæg
Ved store belastninger skal forankring ske ind i den 
eksisterende væg. Der kan evt. monteres et stykke træ 
bag varmevæggen til forankringen.

Værktøj
Ved montage af Jackon Varmevæg bruges helt almindeligt 
værktøj; sav, kniv og pladesaks. Ved huller anvendes 
kopbor.

Skruer til montering af lægter
Valg af plugs og skruer afhænger af aktuelt underlag

Skruer til montering af plader
25mm træ/gips skrue

Opbevaring
Jackon Varmevæg skal ligge på plant underlag, og 
beskyttes mod fugt.

El-installationer
Eksisterende el-installationer skal forlænges ud på den 
nye vægforside. Dette skal udføres af en aut. el-installatør. 
Konsultér en fagmand, før arbejdet startes, så projektet 
tilrettelægges bedst.

Eksisterende vandrør
Hvis vandrør gemmes bag varmevæggen, skal der laves en 
inspektionslem i nødvendigt omfang.

08



Efterisolering er ikke alene en god investering i din 
bolig - det er også godt for klimaet, når du sænker 
varmeforbruget!
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Sælges i hele paller

Sælges i hele pakker

Jackon Varmvæg - Sortiment
Jackon Varmvæg 
Indvendig efterisolering af ydervægge. Vægelement i Jackon Super XPS® med 13 mm 
gipsplade pålimet isoleringsmateriale på den ene side. Gipspladerne er forsynet med 
spartelkanter.

Jackon isoleringslægte 
Til montering af Jackon Varmvæg.

Produkt Format mm Artikelnummer
Jackon Varmvæg 600 x 2500 x 43 VVJF043
Jackon Varmvæg 600 x 2500 x 68 VVJF068

Produkt Format mm Artikelnummer
Jackon isoleringslægte 50 x 2500 x 30 VVJFISOLEKT030
Jackon isoleringslægte 50 x 2500 x 55 VVJFISOLEKT055
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Ved montering af Jackon Varmevæg bruges 
helt almindeligt værktøj; sav, kniv og 

pladesaks. Ved huller anvendes kopbor.
Se også monteringsvideo på jackon.dk
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