
Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle



Hvorfor SkamoWall?

SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring 
for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige 
vægge, der ophober fugt og måske endda har problemer 
med skimmelsvamp.

Fugt og skimmelsvamp kan opstå i mange typer 
ejendomme. Det sker især i rum, hvor der er stor forskel 
på temperaturen midt i rummet og temperaturen ved 
indervæggen.

Nu kan du slippe for fugtproblemer og skimmelsvamp 
én gang for alle, når du bruger SkamoWall til indvendig 
efterisolering.

Systemløsningen fra Skamol er de seneste 20 år blevet 
monteret på hen ved en million kvadratmeter vægge og 
gavle i Tyskland. Omdrejningspunktet er indeklimaplader 
fremstillet af kalciumsilikat. 

Løsningen anses for den mest virksomme til at slippe af 
med skimmelsvamp. Der har aldrig været reklamationer af 
nogen art.

Kender du det?

Forebygger skimmel
Teknologisk Institut har testet systemets 
evne til at hindre skimmelvækst. Syv 
uger efter montering af SkamoWall 
er der ikke nogen vækst af skimmel 
på overfladen. Du kan læse den fulde 
rapport på skamowall.dk.

Fugtregulerende
SkamoWall har en høj kapillareffekt. Det 
betyder, at fugten flyttes fra den kolde 
side af væggen til den varme side, hvor 
den fordamper ud i rummet. 

Høj isoleringsværdi
Med SkamoWall reducerer du 
energiforbruget med op til 70% ift. en 
almindelig ikke-isoleret murstensvæg.

Beskytter mod brand
SkamoWall Boards 
brandmodstandsevne er klassificeret 
i højeste kravniveau A1 ifølge det 
europæiske brandklassificeringssystem 
EN 13 501. Det betyder, at SkamoWall 
Board er klassificeret som et ikke-
brandbart materiale.
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Hvor kan SkamoWall anvendes?

SkamoWall er velegnet til 
renovering 
SkamoWall kan med fordel 
anvendes i rum, hvor der er stor 
forskel på temperatuen midt i 
rummet og temperaturen ved 
indervæggene.

Vådrum
Hvor der er problemer med høj 
luftfugtighed og temperaturforskelle, 
men ikke ved direkte 
vandpåvirkning.

Gavlvægge
Hvor der opstår kuldebroer, fugt og 
tendens til skimmelsvamp.

Opholdsrum
Hvor udluftningen kunne være 
bedre og dermed begyndende fugt 
og problemer med skimmelsvamp.

Kældervægge
Hvor fugt og skimmelsvamp 
skaber problemer, fordi fugten ikke 
transporteres væk fra rummet.

SkamoWall-systemløsningen kan 
anvendes som indvendig isolering 
på vægge af:

Tegl

Klinkerbeton

Lecabeton

… Og alle andre vægtyper, 
dog ikke træ.
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Hvordan fungerer SkamoWall-systemet?

SkamoWall regulerer fugten i rummet
SkamoWall Board har meget fine porer og kan optage 
vand fra luftens dampindhold. Vandet vil altid søge mod 
den tørre del af materialet. Når der så bliver luftet ud, 
søger fugten mod kulden og fordamper, dvs. fugten 
forsvinder.

Løsningen

Sådan ser det ud mange steder
Kold overflade med højt indhold af fugt. 
Skimmel begynder at vokse.

Problemet

Reducér varmetabet
Ved at montere SkamoWall Board på en ikke-isoleret 
murstensvæg kan du hæve vægtemperaturen med 
næsten 3°C ved en udetemperatur på 0°C. Dette vil 
sammen med SkamoWalls evne til at regulere fugten i 
rummet give et behageligt indeklima.

Flere fordele ved SkamoWall 
▪  Let og hurtig montering
▪  Næsten ingen ventetid mellem de forskellige trin i 

processen
▪  Kan monteres af én person

16,1°C 18,8°C

Væg isoleret med SkamoWall Board 30mmIkke-isoleret væg

Håndværkeren udtaler:
Sammenlignet med andre løsninger på markedet, 
oplever vi at SkamoWall er væsentlig hurtigere 
at sætte op, ligesom bearbejdningen er betydelig 
lettere.

Martin Lægdsmand, murermester 
Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S 
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Tekniske data

Hold på varmen med SkamoWall
SkamoWall Board findes i tre tykkelser, som hver har 
deres isoleringsevne. Jo tykkere plade du vælger, des 
lavere bliver varmetabet. Tabellen her viser eksempler på 
varmetab i et rum på 20 m², hvor temperaturen er 20°C. 
Udetemperaturen er sat til 0°C.

SkamoWall er skruefast
Efter montering kan du skrue direkte i SkamoWall Board.

Forskningsinstituttet skriver:
Modsat skeletvægge kan kalciumsilikatplader optage fugt fra indeklimaet, der kan diffundere gennem 
materialet. Når fugtindholdet i materialet bliver så højt, at der sker kapillarkondensation i siden mod 
ydervæggen, betyder materialets kapillarsugende egenskaber, at fugten trækkes ind mod indeklimaet igen, da 
vandet vil søge mod den tørre del af materialet. Vandet kan nu fordampe ind mod rummet, indtil der opstår en 
ligevægt, hvor overfladen er tør.

SBi-anvisning 240
Statens Byggeforskningsinstitut

Isoleringstype Varmetab

Ingen isolering 0,62 kWh

SkamoWall 25 mm 0,39 kWh

SkamoWall 50 mm 0,28 kWh

SkamoWall 100 mm 0,19 kWh
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Montagevejledning: SkamoWall

Fjern organisk materiale med
SkamoWall Biocide.

Skær SkamoWall Board, 
hvis det er nødvendigt.

Puds væggen med 
SkamoWall Smooth Plaster. Væggen er klar til at blive malet. Den perfekte væg med et godt og behageligt 

indeklima fri for fugt og skimmelsvamp.

Bland SkamoWall Adhesive.

Montér SkamoWall Board på væggen og tryk den 
godt fast og påfør derefter SkamoWall Primer.

Påfør SkamoWall Adhesive på væggen og 
siderne af SkamoWall Board.

Spartl samlinger med SkamoWall Smooth 
Plaster.
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SkamoWall-systemløsningen kan 
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på vægge af:

Tegl

Klinkerbeton

Lecabeton

… Og alle andre vægtyper,
dog ikke træ.

A

A

B

B

C

D

C

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com6



Kvalitet Værdi Enhed
Densitet (EN 1602) 225 kg/m³

Trykstyrke (EN 826) 2.800 KPa

Porøsitet (EN 993-1) 91 %

Vanddampdiff usion, µ (EN 12086) 3

Kort vandabsorption (EN 1609) 28 kg/m²

Varmeledningsevne (EN 12667), λ23,50 0,068 W/(m×K)

Brandegenskaber (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Klasse A1

Toldtarif 6806.90.00

Farve Grå

Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. 
De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.
Revisionsnummer: 14-03-2018

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

Datablade

Kvalitet Værdi Enhed
Trykstyrke 5 MPa

Densitet (våd) 1.500 kg/m³

Vanddampdiff usion, µ (EN 12086) ≤ 7

Kromatindhold < 2 mg/kg cement

Kloridindhold 0,003 % vægt

Brandklassifi cering: (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Klasse A1

HS- eller varenummer (Harmonized Commodity Description and Coding System) 2824.50.90

Farve Hvid

Data er gennemsnitlige resultater af tests udført under standardprocedurer og kan ændres. 
Data indeholdt i dette datablad leveres i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Revisionsnummer: 14-03-2018

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Board

Kvalitet Værdi Enhed
Massefylde ≤ 1.400 kg/m³

Trykstyrke CS II

Vandabsorbering Klasse W0

Vanddampdiff usion, µ (EN 12086) ≤ 15

Klæbeevne ≥ 0,08 N/mm² FP B

Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabelværdi; P=50%), λ10 tør ≤ 0,45 W/mK

Brandklassifi cering Klasse A1

HS tarifnummer (Harmoniseret varebeskrivelses- og kodesystem) 2824.50.90

Farve Hvid

Data er gennemsnitlige resultater af test udført under standardprocedurer og kan ændres. 
Data indeholdt i dette datablad leveres i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Revisionsnummer: 14-03-2018

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Smooth Plaster

SkamoWall Structural Plaster

SkamoWall er ETA-godkendt
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  – det komplette vægsystem

SkamoWall er et komplet system til indvendig isolering. 
Omdrejningspunktet for systemet er SkamoWall Board. 
For at opnå det optimale resultat skal pladerne monteres  
med det tilhørende hjælpesystem.

Få den perfekte væg og et sundt indeklima med én komplet løsning: 
SkamoWall.

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Pladen

Skimmelfjerneren

Grunderen 

HjørnebeskytterenKlæberen

Armeringsnettet

FinpudsenLysningspladen

Kilen

Grovpudsen

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com


