
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUGSOMRÅDE

Beskrivelse

Thermomur® er et  byggesystem baseret på forskallingsblokke af ekspanderet 
polystyren (EPS). Blokkene sættes sammen, armeres horisontalt og eventuelt 
vertikalt under opbygingen. Efter stabling, armering og afstivning af 
forskallingssystemet fyldes væggen med beton, og giver en færdig betonvæg med 
tosidig isolering. Materialet er let at arbejde med og har lav vægt. En Thermomur® 
200 eller 350 blok vejer henholdsvis ca. 1 kg eller 3 kg. Enkel tilpasning i hjørner, 
karnapper og buer gør, at man kan stable en hel etage op på en dag.

Thermomur ® 200 består af STD-blok, 1/2-blok, top-blok og fundamentsblok.
Thermomur®350/350 Super/450 består af  STD-blokke, 1/2-blokke, hjørneblokke og 
radon-blokke.

Brugsområde

Normale brugsområder er sokkel og vægge i boliger, industrilokaler, 
landbrugsbyggeri og kølerum. Man kan bygge høje sokler i kuperet terræn, hele 
huse med op til 2 etager over terræn og energiøkonomiske svømmebassiner.

Indvendigt skal Thermomur® beklædes med 13 mm gips, undtagen hvis man sætter 
lægter op og tillægsisolerer med minimum 30 mm mineraluld.

Farver
Hvid og grå EPS.

Overfladebehandling
Ingen

Tilbehørsprodukter

• Forskalingsbøjler til vertikal afstivning.
• Tilpasningsstrips til højdetilpasning og sammenkobling med fundamentsblok.
• Byggeskum til tætning af mindre huller og sprækker.

2. TEKNISKE DATA

Samtlige leveres med åbne ender, alternativt med en lukket ende.
Fundamentsblokken bruges ved dårlig grundforhold og/eller stor belastning på 
denne.

På ydersiden over terræn overfladebehandles væggen med puds. Indvendigt 
monteres gipsplader eller træforskalling med mineraluld og træbeklædning.

Tosidet isolering forhindrer kulden i at nå ind til indervæggen. Dette reducerer faren 
for fugtdannelse og ubehagelig "kælderlugt". Thermomur® 350 har en U-værdi på 
0,17 W/m²K, mens Thermomur® 200 har en U-værdi på 0,31 W/m²K. Thermomur® 
har lave kuldebroværdier. Med tillægsisolering af Jackopor udvendigt og mineraluld 
indvendigt kan U-værdien reduceres yderligere.
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DS 91.070.00 Eurocodes 7 - Fundering
DS 91.120.10 - Varmeisolering af bygninger

DS 91.100.60 Termisk isolerende og lydisolerende materialer

3. MONTERING

Transport og lagring

Reference til SBi publikationer
Anvisning 72 - Terrændæk
Anvisning 231 - Fundering af mindre bygninger

4. PRODUKTDOKUMENTATION OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkendelser udstedt af akkrediterede kontrolorganer
SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156 (THERMOMUR 350)

Europæisk standard
Det er udstedt ETA for Thermomur 250x, , 350 HD, 350, 350 SUPER og 450

Øvrige nationale/internationale kontrolordninger, certifikater, etc

Postnr og poststed
Telefon
E-post
Hjemmeside

DS 91.040.20/30 Erhvervsbygninger/boliger

CVR nummer
Adresse

Produktet lagres på godt ventileret sted væk fra antændelseskilder og organiske opløsningsmidler. Ved lagring over lang tid 
bør produktet lagres beskyttet mod UV-stråler. Udvis forsigtighed under håndtering, da blokkene let kan beskadiges.

5. ANSVARLIGT FIRMA

Producent/Importør

Øvrige henvisninger
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