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Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för 
redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. 
Senaste versionen av denna broschyr fi nns alltid tillgänglig på www.paroc.se. 
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anpassningar i våra informationsmaterial.
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VARMA SKÖNA GOLV GER TRIVSAM 
BOENDEMILJÖ

Att tilläggsisolera golvbjälklaget är en mycket god 
investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad, 
slipper drag och får en behagligare boendemiljö. Du 
får också en värdestegring av huset.

Det fi nns två sätt när du vill tilläggsisolera golvet. 
Ett sätt är att bryta upp golvbrädorna och isolera 
ovanifrån. Då får du samtidigt ett nytt fi nt golv att 
glädjas åt.

Det andra alternativet är att isolera underifrån 
– från krypgrunden. Denna metod väljer du om du 
vill spara golvet och har utrymme tillräckligt för att 
göra arbetet underifrån.

Tilläggsisolering ovanifrån

Börja med att bryta upp golvbrädorna och 
ta bort den gamla isoleringen.

Kontrollera att du har ett c-avstånd på 
högst 600 mm på golvbjälkarna. Har du 

större avstånd bör du fl ytta ihop bjälkarna.
Vi rekommenderar minst 200 mm isolering. Om 

bjälkarna är lägre kan du göra en påbyggnad ovanpå 
eller under bjälkarna.

Höjden på isoleringen skall vara lika som höjden 
på bjälkarna.

Nu är det viktigt att inspektera och eventuellt åt-
gärda grunden.

Städa bort allt organiskt material, exempelvis lösa 
träbitar.

Kontrollera att grunden är väl ventilerad genom 
ventiler i sockeln.

Täck marken med plastfolie som hindrar mark-
fukten att stiga uppåt. Lägg några stenar över plasten 
för att hålla den på plats.
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3 Spika fast reglar för blindbotten och lägg 
dit en fuktsäker träfi berboard som blind-

botten.
Täta noggrant längs ytterväggarna med drev-

ningsremsa eller med vindskydd.



Avsluta med att lägga in en plastmatta eller 
annat golv efter eget önskemål.

Spika nytt golv – spånskivor eller ett vack-
ert trägolv.

Montera isoleringen. Det får inte bli några 
springor, skivorna måste sluta tätt mot 

bjälkarna. Isoleringen ska nå ända upp till överkanten 
på golvbjälkarna.
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 PAROC XMW 012zcf, Luft- och ångspärr

 PAROC XSI 003, Drevningsremsa alt.
 PAROC XSI 004zdy, Drevningsremsa GDS
 PAROC XMW 060zdy, Vindskydd GDS alt. 
 PAROC XMW 060, Vindskydd
 
 PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä



Ta bort blindbotten och befi ntlig isolering.

Se till att det är lufttätt mot ytterväggen 
genom att sätta upp en remsa av vind-

skydd eller genom att dreva noggrant med drevnings-
remsa.

Det bör fi nnas plats för minst 200 mm isolering. 
Bygg på golvbjälkarna om så krävs.

Kontrollera så att ventilationsöppningarna inte 
blir mindre om du bygger på bjälkarna.

ETT ENKLARE SÄTT ATT FÅ VARMARE GOLV

Att tilläggsisolera golvet underifrån är ekonomiskt 
fördelaktigt om utrymme fi nns. Är krypgrunden till-
räckligt hög, är det ofta den enklaste lösningen. Om 
utrymmet är så stort att du tänker använda det som 
förråd eller liknande, är det lämpligt att skydda den 
nya isoleringen med träskivor eller panel. Se noga 
till att tilläggsisoleringen inte täcker eller förminskar 
ventiler i grunden.

Tilläggsisolering underifrån
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Avsluta med att jämna till och städa i kry-
putrymmet, inga organiska material får 

fi nnas kvar. Täck marken med plastfolie som hindrar 
markfukten att stiga uppåt. Lägg några stenar över 
plasten för att hålla den på plats. 

Montera isoleringen och se till att skivor-
na sluter tätt mot bjälkar, innergolv och 

mot yttervägg.
Allt eftersom du monterar isolerskivorna spikar 

du fast en ny blindbotten av stenull, som dessutom 
ger en extra isolering på köpet. För att hålla isole-
ringen på plats medan du spikar, kan du häfta fast 
den med bricka och spik eller stötta upp den med 
några brädbitar.

KOM IHÅG!

• Bestäm först om det är enklast för dig att isolera   

 ovanifrån eller underifrån.

• Det måste vara välisolerat och lufttätt ute vid ytter-  

 väggen annars försämras värmeisoleringseffekten.

• Normalt behövs ingen plastfolie i golvet. Då kan du  

 limma spånskivan mot golvbjälkarna för att undvika  

 risk för golvknarr.

• Se till att krypgrunden är ordentligt ventilerad.

• Städa undan allt organiskt material och byggrester   

 från grunden – annars fi nns risk för mögelangrepp.

• Täck marken med plastfolie som skydd mot uppåt- 

 stigande markfukt.

• Vill man ytterligare förbättra fuktsäkerheten i

 grunden kan också grundmurarnas insida tilläggs- 

 isoleras, fast då med Ecoprim.
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 PAROC XSI 004zdy, Drevningsremsa GDS
 PAROC XMW 060 zdy, Vindskydd GDS alt. 
 PAROC XMW 060, Vindskydd

 PAROC UNS 37z, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä 

 PAROC ROB 80, Takboard

 PAROC XMV 012zcf, Luft- och ångspärr


