
Isolering
Utveckling för ett friskt och hållbart samhälle

 Norrbottens Miljöisolering AB installerar idag mineralull och 
cellulosabaserade isoleringsmaterial.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar 



Mineralull glasull



Isolera öppen vind



Byggytan blir samma som isolerad yta



Täta takfötter eller 
takfotsventilation

Finns 2 olika skolor gällande tak, en 
för takfotsventilation och en med 
stängda takfötter och gavelventiler 
istället. 

Luftspalt i takfoten är att föredra vid 
installation av glasull på grund av att 
isoleringstjockleken inte blir 
tillfredsställande längst ner i takfoten, 
därför blir ofta konsekvensen isbildning 
i hängrännor när värme strömmar ut. 
Denna värme ventileras ut med 
takfotsventilationen 

Takfötterna ska gå minst 150 mm 
över isoleringsnivån



Takfotsventilation

Byggnationen av takfotsventilationen är 
oftast enklast att bygga med 45x45 mm 
regel och en byggskiva, masonit eller 
likvärdig.

Finns även färdiga för takstolar cc 1200 
mm

 

slutar minst 150 mm över 
isoleringsnivån



Takfotsventilation 
från insidan

Såhär kan insidan se ut

 



Tätskikt



Tätskikt tak
När glasull installeras rekommenderar vi 
användning av byggplast istället för 
ångbroms. Läkt, vanligtvis 28x70 
millimeter CC avstånd 400 mm används 
under tätskiktet för att bära upp 
isoleringen. OBS läkten ska skruvas av 
säkerhetsskäl.



Landgång vind



Landgång vind att 
gå på

Hur landgången ser ut är beroende av 
takstolarnas konstruktion. Av 
säkerhetsskäl ska landgångar finnas, 
dessa byggs minst 100 millimeter över 
tänkt isoleringsnivå. 500 millimeter 
isolering bör landgången vara 600 
millimeter hög.



Tjocklek isolering



Isolering och 
tjocklek
På nya konstruktioner med glasull 
rekommenderar vi 500 – 600 millimeter. 
Glasull är väldigt luftigt, därför uppstår 
naturlig konvektion när varm luft vill stiga. 
Därför rekommenderar vi att öka på 
tjockleken för att kompenserar i 
jämförelse med cellulosaisolering. 



Våra isoleringsmaterial

På våran hemsida hittar ni mer information om våra 
isoleringsmaterial

https://www.nmi-ab.se/kvalitet/ 

Kontaka oss
Lappviksvägen 25 955 31 Råneå

mejla: info @ nmi-ab.se
Växel 0924 53 29 29

https://www.nmi-ab.se/kvalitet/


Vi på Norrbottens Miljöisolering
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