
Isolering

Utveckling för ett friskt och hållbart samhälle

Norrbottens Miljöisolering AB installerar idag mineralull och 
cellulosabaserade isoleringsmaterial.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar 



Cellulosa, Papper eller Träfiber



Isolera snedtak, ryggåstak och pulpettak



Ytan exempel LxBxT

3,5x4,3 = 15 kvm

Två sidor 15x2 = 30 kvm

Sen vill vi veta fackens 

tjocklek. Detta fall 375 mm



Ytan exempel LxBxT

Beroende på takstolar

skapas ofta ett plant

utrymme i Nocken där vi

isolerar plant bjälklag. Ett

tips är att dra ventilation i 

detta utrymme. Och ner i 

taket.

Ytan 1,7x4,3 = 7,3 kvm

Även här vill vi veta höjden

400 – 500 mm är bra



Takstolar och 
tjocklekar

Här beror det på vilken typ av takstol ni 
har vissa takstolar har en regel på 400-
500 mm då är det bra och behovet att 
öka tjockleken finns inte. Däremot är 
många tunnare och det finns behov att 
göra takstolen tjockare som bilden visar. 
Det är relativt enkelt att sadla på 
tjockleken med en planka till. Minimum 
tycker vi är enligt bilden 365 mm men 
400-450 är att sträva emot. Detta beror 
lite på andra parametrar så som vinkel på 
tak och hustyp.



Tätskikt



Tätskikt tak

Denna konstruktion är diffusionsöppen, 
det vill säga ingen byggplast utan 
material som andas. 

Ångbroms

Fack för isolering

Diffusionsöppen takduk

Läkt

Korrigerad takplåt där fukt transporteras 
bort



Fukttransport

Fukten transporteras med luftströmmar 
dels från läkten och dels i takplåtens 
korrigeringar. 

I dessa konstruktioner är det viktigt att 
använda en hygroskopisk isolering så
som cellulosafibrer



Fukttransport

Om huset har spontat virke under 
takplåten går det ofta att isolera direkt 
mot spontade virket. OBS det får inte 
vara en genomtrampningsplast som är  
under taket som ibland finns. Denna 
konstruktion blir då diffusionsöppen och 
fukten vandrar under plåten. Det viktiga 
är att plåten är korrigerad. Denna
konstruktion är ett alternativ när
övervåning ska göras i efterhand. Vid 
exempelvis takbyte sätts en 
diffusionsöppen takduk på plats i 
efterhand



Fukttransport

Här vill man att luft ska kunna komma 
uppe i nock och i takfoten. Kontrollera att
nockplåten inte är tät undertill.



Fukttransport

Här vill man att luft ska kunna komma 
uppe i nock och i takfoten. Kontrollera att
nockplåten inte är tät undertill.

Facken måste vara täta nertill mot 
väggbandet



Våra isoleringsmaterial

På våran hemsida hittar ni mer information om våra 

isoleringsmaterial

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

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


Vi på Norrbottens Miljöisolering


