
Energirenovering

Vi har materialerne til 
en miljøvenlig 

energirenovering 
af boligen!

- en gevinst for miljøet og din bolig

Gode råd skaber tillid
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terrændæk
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ENERGIRENOVERING
- med bæredygtige materialer

Hovedparten af vores produkter er lavet af ekstruderet 
(XPS) eller ekspanderet (EPS) polystyren – Jackodur® 
og Jackopor®. Dette er bearbejdede olieprodukter, som 
består af 98% luft og som er 100% recirkulerbare.

Hos Jackon genbruges spild og rester fra produktionen 
til nyt råstof og nye produkter. Brugt EPS og XPS kan 
 smeltes om og benyttes til produktion af andre plast-
produkter, f.eks. havemøbler og blomsterkasser. 

I  situationer, hvor genbrug ikke er muligt kan brugt 
EPS og XPS forbrændes og indgå som energi 
til fjernvarmeanlæg. Materialet er organisk, og 
forbrændingsprodukterne består af vanddamp, sod og 
karbondioksid (CO2).

EPS og XPS absorberer minimalt med vand og kan 
ikke rådne. Materialet holder sig godt over tid og er 
kemisk bestandig - det afgiver ingen stoffer til hverken 
jord eller vand.  Produkterne har lang holdbarhed og 
reducerer dermed  behovet for udskiftning. 

EPS og XPS har enestående isolerende egenskaber 
som gør materialet til et førstevalg for mange 
anvendelser  indenfor byggeri og anlæg. Opvarmning 
og afkøling af bygninger står for rundt regnet halvdelen 
af Europas samlede energiforbrug. Eftersom EPS og 
XPS er meget effektive varmeisolerende materialer, 
kan de bidrage væsentligt til at brugen af fossile 
brændstoffer til disse formål reduceres.

Produkter i EPS og XPS er:

GULVE
- energirenovering, der lever op til 
gældende krav i bygningsreglementet.

Efterisolering af gulv og terrændæk giver god komfort 
og et bedre indeklima. Mange ældre bygninger har 
for lidt isolering i forhold til de krav, der stilles i dag. 
Efterisolering er ikke alene en god investering i din 
bolig - det er også godt for klimaet, når du sænker 
varmeforbruget!

BYGNINGSREGLEMENT 2018
I Bygningsreglementet er der forskellige krav til 
efterlevelse ved renovering og ombygning.
Vi har i nedenstående medtaget mindstekrav ved 
ombygning. I tillæg er det muligt at efterleve 
Renoveringsklasse 1 eller 2. 

MINDSTEKRAV TIL GULVISOLERING
Renovering/ombygning 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etage-
adskillelser over det fri eller ventilerede kryberum. 

U-værdi krav Jackopor 
60

Jackon 
Super 60

Jackopor 
80

Jackon 
Super 80

U-værdi 
0,10W/m2K

350 mm 280 mm 320 mm 265 mm

100% 
GENINDVINDING

100% RENT
MATERIALE

98% LUFT
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      Super EPS®

og                        til terrændæk

Jackopor® er Jackons varemærke for ekspanderet 
polystyren (EPS). Brug Jackopor® som traditionel 
terrændækisolering. Jackon Super EPS® er alternativet 
til Jackopor® med 20% bedre isoleringsevne, som 
kan anvendes i konstruktioner, hvor man enten ønsker 
bedre isoleringsevne eller vil beholde den samme 
isoleringsevne med et tyndere isoleringslag. 

Læg Jackopor®/Jackon Super EPS® på et drænet 
areal, som f.eks. en sandpude med efterfølgende 
betonudstøbning. EPS er kapillarbrydende og 
forhindrer fugtvandring fra underlaget. EPS har 
en meget lav vægt, er let at arbejde med og kan 
håndteres uden ubehag og gener for øjne, luftveje og 
hud.

JACKOPOR® & JACKON SUPER EPS® 60/80
Isolering af terrændæk med efterfølgende betonud-
støbning.

JACKOPOR® & JACKON SUPER EPS® 150
Isolering af terrændæk med efterfølgende 
betonudstøbning ved let erhverv.

JACKOPOR® EPS 250 
Isolering af terrændæk i opbygninger med 
svømmende gulv (uden betondæk)

Fordele ved EPS-isolering:

 God Isoleringsevne

 Kapillarbrydende

 God trykfasthed

 Fugtbestandig

 Let

 Miljøvenlig

Til svømmende gulve 
ovenpå sandpude eller 
eksisterende betondæk 
bruges  Jackopor 250
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           RADONSIKRING
Det anbefales dermed, at der bygges tæt mod terræn 
og at der etableres et suglag til trykudligning og 
bortventilering af radon. Jackon Radon Solution er en 
teknisk godkendt løsning, som også sikrer en smidig 
tilslutning mellem gulv og væg. 

Brug af Jackon Radon Solution sammen med Jackons 
øvrige produkter giver et godt, trygt og sundt indemiljø. 
Jackon tilbyder færdige pakker, som indeholder tilbehør, 
der skal bruges for at sikre en god radonløsning.  

Med Jackon Radonplade har man mulighed for både at 
trykudligne og etablere aktivt sug. Radonpladen lægges 
direkte på afrettet underlag. Monterer man i tillæg 
Jackon Radon Connect sikrer man korrekt placering 
og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon 
Radonplade. Derpå udlægger man Jackopor® eller 
Jackon Super EPS® isolering som normalt. 

OBS: Radonsug vurderes af SBI som den mest 
effektive metode til at hindre radon i at trænge 
ind i bygningen!

HUSK AT RADONSIKRE
- ved større renoveringer stilles der krav 
om radonsikring

Radonindholdet i luften i nybyggeri må maksimalt være 
100 Bq/m³. Dette ufravigelige krav har eksisteret siden 
2010, og er gældende for såvel nybyggeri, tilbygning, 
ombygning og ved ændret anvendelse.

3 anvisninger fra SBi

1. Man kan bygge tæt 
 mod undergrunden

2. Måles der for høje koncentrationer 
 af radon i indeklimaet, skal et 
 trykudligningslag i terrændækket
 kunne aktiveres.

3. Måles der forsat for høje 
 værdier, skal et aktivt 
 sug kunne etableres.

Ved energirenovering af boligen anbefales det 
altid at man også radonsikre - især hvis man med 
renoveringen opnår en tættere klimaskærm, der 
efterfølgende kan medvirke til et forhøjet radonindhold 
i boligen. 

Ved større ombygninger/tilbygninger gælder samme 
krav i Bygningsreglementet, som ved nybyggeri!

1.

2.

3. NYHED!

Jackon 
Radon Connect
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Fig. 2b - Renovering (under betondæk)

Fig. 6 - Renovering - Eksisterende terrændæk

Renovering ovenpå eksisterende terrændæk Nyt terrændæk med Radonplade og 
Radon Barrier Strip

Vi tør ikke bygge et 
hus uden radonsug

- tør du?
Nyt terrændæk med Radonplade og Radon Barrier

Fig. 5 - Renovering - Mellem 2 lag Jackopor
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Gulvopbygning med overgulv af parket,  
spånplade eller laminat 

Benyttes i terrændæk og på etageadskillelser på underlag af 
hhv. beton, træ eller EPS (svømmende gulve) under de givne 
forudsætninger. 
 

Gulvopbygning i vådrum med fliser 

Benyttes i terrændæk og på etageadskillelser på underlag af 
hhv. beton, træ eller EPS (svømmende gulve) under de givne 
forudsætninger.

Fordele ved Jackon Gulvvarme:

 Isolerende

 Trykfast

 Hurtig regulerende varmekilde 

 Varmefordelingsplader og spor/returspor 
 til varmeslanger

 Enkel montering

      GULVVARME
Et varmt og behageligt indeklima begynder med et 
godt isoleret gulv.

Ved at efterisolere gulvene, øges komforten i boligen 
og varmeregningen reduceres. Ved nybyggeri er 
gulvvarme nærmest en selvfølge. Vandbåren gulv-
varme giver en komfortabel, sund og energieffektiv 
opvarmning.

Jackopor® gulvvarmeplader til vandbåren varme 
leveres med eller uden varmefordelingsplader i 
aluminium og spor for varmerør. Gulvvarmepladen 
er isolerende, trykfast, enkel at montere og giver et 
dejligt varmt gulv, som er hurtigt regulerende. 
Det giver mindre energiforbrug, plus på kontoen og 
et behageligt indeklima i boligen.

Spor til gulvvarmeslange 
både i Ø16 mm og Ø20 mm!

Vendespor i pladen
sikrer enkel montering

1

5

4
3

2

5
51. Undergulv og eventuel fugt- og radonspærre.

 Undergulv af enten beton eller Jackopor 250
2. Jackopor® gulvvarmeplader EPS 250 med  
 varmefordelingsplader i aluminium
3. Varmeslanger i Ø16 mm eller Ø20 mm
4. Gulvpap eller lignende
5. Overgulv (parket, spånplade eller laminat)

Dampspærre placering, temperaturgrænser og gulvets 
egnethed til gulvvarme afklares med gulvleverandøren.

1
3

2

6
5

4

1. Undergulv af beton eller Jackopor® 250  
 (tykkelse iht. gipsleverandørens anvisninger)
2. Jackopor® gulvvarmeplader EPS 250 med  
 varmefordelingsplader i aluminium
3.  Varmeslanger i Ø16 mm eller Ø20 mm
4. 2 x 12,5 mm uorganiske gulvplader. 
 Gulvpladerne samles og fastgøres iht. 
 leverandørens anvisninger
5. Vådrumsmembran udføres iht. 
 SBI-ANVISNING 252 - VÅDRUM.
6. Fliser udlægges iht. leverandørs anvisninger



12 13

KÆLDERVÆGGEN
- optimér kælderens kvadratmeter 
og forøg værdien på din bolig

Internationale eksperter anbefaler at man placerer 
mindst halvdelen af isoleringen på kældervæggens 
yderside for at undgå fugt og dårligt indeklima. 
Udvendigt isolering giver nemlig en jævn temperatur i 
muren og flytter dugpunktet og fugten ud i 
isoleringslaget, hvor det kan ledes bort fra muren.

KRAV TIL KÆLDERVÆGGE

Kældervægge opvarmet til mellem 5ºC - 15ºC 
Krav gældende for ændret anvendelse

Kældrevægge mod terrændæk (jord), 
opvarmet til mellem 5ºC og 15ºC.

U-værdi krav Jackon Thermodræn®

U-værdi 0,25W/m2K 100 mm

Kældervægge opvarmet til over 15ºC
Krav gældende for ændret anvendelse

Kældrevægge mod terrændæk (jord), 
opvarmet til over 15ºC.

U-værdi krav Jackon Thermodræn®

U-værdi 0,15W/m2K 200 mm

Jackon Thermodræn® er udviklet specielt for at 
imødegå eksperternes anbefalinger. Pladen an-
vendes til udvendig drænering og isolering af kælde-
rens vægge. Gevinsten er en tør og varm kælder, et 
sundere indeklima og mindre opvarmningsudgifter.

Jackon Thermodræn® produceres i trykstærk 
Jackopor® 100. Dette giver en meget robust plade, 
som samtidig har gode isoleringsegenskaber. 

  

★★★★★

PATENTERT

PAT
ENTERT
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Sokkelpuds
 
Overgangsliste

Berapning el. 
slemning

Asfaltklæber

Betonvæg, evt. 
letklinkevæg

Jackon Thermodræn- 
plade med filt

Drænerende
tilfyldning

Randfundament
Omfangsdræn

Topliste

Fald med 
murmørtel

Fordele ved Thermodræn®:

 God isoleringssevne

 Drænerende

 Tør kældervæg

 Ingen kælderlugt

 Bedre indeklima

 Lavere opvarmningsomkostninger

 Bedre totaløkonomi

 Øget boligværdi

Se monteringsvideo på jackon.dk

BADEVÆRELSET
- sundt og fugtsikkert indeklima 
i boligens mest fugtbelastede rum

Vådrum er et af de mest fugtbelastede rum, og derfor
skal vådrum udføres med fokus på beskyttelse mod 
vand- og fugtbelastninger, ligesom der er specifikke 
krav til ventilation i vådrum. Vådrum skal udføres, så 
der er sikkerhed mod skader fra vand og fugt, og de 
skader, som vand og fugt kan medføre. 

De typiske problemer med vandskader i vådrum 
stammer fra utætheder i rørsamlinger, utilstrækkelige 
vådrumsmembraner og manglende fald på gulvet mod 
gulvafløb i de vandbelastede områder af vådrummet.

Hele gulvet i et vådrum skal udføres som et såkaldt 
“vådrumsgulv”, hvor en vandtæt membran er 
påkrævet. Vandstænk på et vådrumsgulv skal kunne 
fordampe eller tørres op uden at udgøre en risiko for 
bygningens konstruktion.
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JACKOBOARD FLEXO
til udformning af badeværelsesmøbler 
og designdetaljer i det kreative badeværelse.

JACKOBOARD 
AQUA / AQUA LINE PRO / AQUA RENO
Plade med fald og udskæring til afløb, 
leveres med cirkulær eller aflang udskæring.

JACKOBOARD PLANO
Plade til gulve, vægge samt 
opbygning af møbler i vådrum.

JACKOBOARD SABO (TOILETPLADE)
Plade med udskåret huller til 
montering af vægophængt toilet.

JACKOBOARD CANTO
Vinkel til brug ved inddækning 
af rør i badeværelset.

Se monteringsvideo på jackon.dk
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C
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Brug fantasien og skab din egen stil med Jackoboard®

 - Jackoboard® plader er fugtbestandige til brug 
som underlag for fliser i vådrum, samt opbygning af 
inventar som udsættes for vand.

Jackoboard® pladen består af ekstruderet polystyren 
(Jackodur®) med glasfiberarmeret specialmørtel på 
begge sider. Membran skal kun anvendes i vådrum-
mets vådzone samt evt. mod “kolde ydervægge”.

Jackoboard® plader har en lav vægt, er enkle at til-
passe og forme, så indretningen bliver som ønsket.

Jackoboard® har MK godkendelse til både 
væg- og gulvkonstruktioner i vådrum.

Fordele ved Jackoboard®:

 Holder fugt og råd borte

 Godkendt som “vandtæt plade” 

 MK godkendt til både væg og gulv

 Let i vægt

 Isolerende

 Hurtig montering - Enkel at tilpasse og forme
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VÆGGE
- efterisolering af vægge giver et sundt 
og lunt indeklima i boligen

Vi renoverer som aldrig før. En af årsagerne er, at 
det bedre kan betale sig at renovere det gamle hus 
fremfor at bygge nyt. En anden årsag er, at vi lever i 
et samfund med fokus på energieffektive løsninger 
og offentlige støtteordninger til renoveringsprojekter, 
som har et energieffektivt mål. 

Mange ældre bygninger har for lidt isolering i forhold 
til de krav, der stilles i dag. Derfor er det en god idé 
at efterisolere ydervæggene indvendigt/udvendig, 
når du vil energioptimere din bolig. 

Indvendig/udvendig efterisolering af ydervægge 
giver en væsentlig energibesparelse, fordi væggene 
kan holde bedre på varmen i boligen. Men en langt 
større gevinst er, at det sikrer et sundere indeklima 
for dig og din familie. Når væggen holdes varm, 
undgår man nemlig problemer med fugt, som kan 
danne grobund for sundhedskadelig skimmelsvamp.

Efterisolering er altså en virkelig god investering, der 
forøger værdien på din bolig, sikrer et sundt indekli-
ma og formindsker energiforbruget til opvarmning 
- hvilket er en gevinst både for det globale klima og 
for din pengepung!

            VARMVÆG
- indvendig efterisolering

Jackon Varmvæg består af en isoleringsplade i 
materialet 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. 

Materialet Jackon Super XPS 
har en varmeledningsevne på 

= 0,027 W/mK
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Fordele ved Jackon Varmvæg:

 Høj trykfasthed

 God isolationsevne

 Energibesparende

 Meget gode langtidsegenskaber

 Letvægt 

Se monteringsvideo på jackon.dk

                 
SUPER EPS® FACADE
- udvendig efterisolering

Jackon Super EPS® 80 facade anvendes på yder-
vægge af enten letbeton, beton eller murværk. 
Efter opklæbning af Jackon Super EPS® 80 facade 
anvendes et testet og dokumenteret (SP Fire 105) 
facade pudssystem. 

Jackon Super EPS® 80 facade har en lagringsperiode 
på 3 uger. Lagringen sikrer, at facadepladerne over-
holder de skærpede krav til måltolerancer. 
Facadepladen er tilsat strålereducerende grafit. Dermed 
reduceres varmeoverførslen og isoleringsevnen øges.
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Fordele ved Jackon Super EPS Facade:

 Selvslukkende materiale

 Høj isoleringsevne

 Høj trykfasthed - testet til hverdagens brug

 Enkel og hurtig montering

 Let at pudse på

- tilføj flere kvadratmeter til huset

Mangler du plads til dit hjemmekontor eller måske 
skal børnene have deres egen afdeling i huset? 
Brug Jackon Thermomur® til opbygning af væggene, 
når du skal tilføje flere kvadratmeter til boligen.

Jackon Thermomur® er et byggesystem baseret på 
formstøbte blokke af ekspanderet polystyren (EPS), 
Jackopor®. Blokkene stables som byggeklodser, 
armeres og fyldes til sidst med beton.

Jackon Thermormur® er den smarte 
og lette løsning, som giver dig 
suveræn boligkomfort. 

Samtidig spares miljøet 
for unødvendige 
belastninger. 

Bygninger, der er bygget 
i Jackon Thermormur® kræver meget lidt 
vedligeholdelse og er ekstremt holdbare. 

Thermormur® giver desuden en to-sidet isoleret 
og lufttæt konstruktion, som tilfredsstiller 
myndighedernes strenge energikrav til boliger.
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