THERMOGAIA

TERMOSKYDD
Keramiskt ytskikt
kostnadseffektiv energibesparing

Termoskydd består av ett unikt bindemedel med fuktreglerande egenskaper
och vakuumiserade keramiska kulor. Produkten reflekterar och sprider värme,
är diffusionsöppen men tät när det regnar. Kulorna bildar kapillärkrafter som
drar ut fukt ur underlaget. Termoskydd har lång livslängd och är miljövänlig.
vilket medför:

och ger dessa effekter:

t dokumenterad energibesparing
mellan 12 - 24 %
t förbättrat u-värde
t minskad påväxt av alger och mögel
t ökad inomhuskomfort
t oförändrat utseende på fastigheten

t
t
t
t
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minskad värmeinstrålning på sommaren
minskade värmeförluster på vintern
utjämnar värme och minskar drag
utjämnad luftfuktighet
avfuktade väggar

www.thermogaia.se

Termoskydd är ett miljövänligt sätt
att sänka dina energikostnader
Termoskydd är miljövänliga kvalitetsprodukter, för inomhusväggar, fasader, inneroch yttertak. Produkterna sänker energibehovet vid uppvärmning, skyddar byggmaterial och ger en mer hälsosam livsmiljö och komfortabelt klimat i alla typer av
fastigheter. Kan beställas enligt vårt eget färgsystem, RAL eller NCS.
Att Termoskydd sparar energi har bevisats i
många olika studier och fleråriga praktiska utvärderingar. Exteriör och TopShield har fått den
amerikanska utmärkelsen Energy Star som är
en treåriga utvärdering. Resultaten visade en hög värmereflektion, tydlig energibesparing och varaktiga effekter.
Att Termoskydd har energibesparingseffekter beror på
olika faktorer som samverkar med varandra.
Lägre energiåtgång vid uppvärmning
Värmen reflekteras och sprids av keramiska kulor som
inte är större än 10-120 μm. Upp till 89 procent av
den nära infraröda delen av ljusspektrat reflekteras. En
kvadratmeter Termoskydd med tjockleken 0,3 mm innehåller drygt 12 miljoner kulor. Kulorna är ihåliga och
vakuumiserade. Det keramiska materialet i kombination

behov för uppvärmningen.
Reglering av temperaturen sparar energi
När du använder Termoskydd utomhus på fasader och
tak blir huset svalt på sommaren och varmt på vintern.
På sommaren reflekteras värmen från ytan och gör huset svalare. På vintern minskas utstrålningen av värme
och istället magasineras värmen i väggen och den torra
väggen isolerar bättre.
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med vakuum leder värme extremt dåligt. I ett termoskyddat rum sprids värmen tillbaka i rummet och det
värms därför upp fortare. Detta medför minskat energi-
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Interiör

Termoskydd Interiör
Ökar inomhuskomforten. Termoskydd
Interiör utjämnar värmen och luftfuktigheten i rummet och ökar komfortfaktorn. Det ger ett behagligt klimat
inomhus. Dessutom minskar dammet i
luften eftersom luften rör sig mindre.
Tar även bort mindre köldbryggor.
Energibesparing upp till 30 procent.
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Exteriör

Termoskydd Exteriör
Håller fasaden torrare. En torr vägg
isolerar bättre och fungerar som ett
värmemagasin. Förbättrar väggens
U-värde vilket medför att huset blir
varmare på vintern och svalare på
sommaren. Värmereflektion minskar
temperaturväxlingarna i underliggande
material vilket ökar livslängden.
Energibesparing upp till 30 procent.

En torr vägg isolerar bättre
Termoskydd fungerar som en variabel fuktspärr, ett
membran. Den är tät och fuktavvisande under vissa
förhållanden och öppen och andas under andra. När
ytan utsätts för regn sväller bindemedlet och sluter till
om de keramiska kulorna och bildar en tät yta som skyddar det underliggande materialet mot fuktinträngning.
När fuktigheten minskar öppnar bindemedlet igen och
låter materialet i konstruktionen att andas. Kapillärkrafter
i Termoskydd drar då istället ut eventuell överskottsfukt ur byggmaterialet. På detta sätt förbättrar Termoskydd den bakomliggande väggens förmåga att isolera
– fastighetens u-värde förbättras. Därför får Termoskydd störst effekt på massiva vägg byggda med material som drar åt sig fukt.
Ökad inomhuskomfort
Inomhusklimatet påverkas av luftens temperatur, temperaturskillnader, väggarnas yttemperatur, luftfuktighet
och drag. Med Termoskydd inomhus sprids värmen och
temperaturskillnaderna mellan golv och tak utjämnas.
Detta skapar högre upplevd temperatur. Dessutom
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minskas draget i rummet och därmed också mängden
damm i luften. Termoskydd reglerar även luftfuktigheten
och strävar mot ideala 50 %. Ett rum med högre luft20,0 °C
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Fuktreglering

Värmespridning och fuktreglering i rum behandlat med Termoskydd

fuktighet upplevs varmare. Ett termoskyddat rum kan
hålla en lägre temperatur utan att det upplevs kallare,
och därmed spara energi.
Miljövänlig och hållbar
Termoskydd är testat i många länder och innehåller inga
miljöfarliga ämnen. Dessutom avger den inga flyktiga
ämnen. Produkterna har vatten som lösningsmedel.
Kombinationen av den höga kvalitén hos bindemedlet
och de keramiska kulornas egenskaper ger en extrem
hållbarhet. Det underliggande byggmaterialet får också
ett långsiktigt skydd pga att Termoskyddet hjälper det
att hålla jämnare temperatur och fuktnivå.
Läs mer på www.thermogaia.se om varför Termoskydd
har högre brandskydd, är enkelt att applicera, avvisar
smuts och damm, får mindre påväxt på fasader och andra positiva effekter.

17,0 °C

Värmespridning utan Termoskydd

Termoskydd – Rymdteknologi som sparar energi
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Termoskydd Natur
Ökar livslängden för trä inne och ute. Termoskydd Natur utjämnar temperaturen
och skapar en sund balans på fuktigheten i
virket. Det hålls friskt och åldras långsammare. Produkten är helt diffusionsöppen,
motståndskraftig mot urblekning och det
elastiska membranet spricker inte när det
levande materialet rör sig.
Energibesparing upp till 30 procent.
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När NASA:s tekniker utvecklade rymdfärjorna insåg man snart att de
isolerande material som fanns inte fungerade rent praktiskt. Isolering tog
för stor plats, var för tungt och för ineffektivt. Istället tog man fram en
unik produkt. Ett keramiskt material som ref-lekterar och sprider värme.
Termoskydd används framgångsrikt på fastigheter sedan 20 år i hela
världen. 2002 startade den europeiska produktionen i Tyskland. Termoskydds exceptionella förmåga att reflektera värme, dra ur fukt, förhindra
mögel och algtillväxt. Under de senaste åren har tiotusentals byggnader
över hela världen blivit behandlade med Termoskydd.
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TopShield

Termoskydd TopShield
Termoskydd TopShield reflekterar
bort värme från taket på sommaren.
Detta sänker inomhustemperaturen.
Minskade temperaturväxlingar innebär att taket skyddas och ökar underlagets livslängd. Termoskydd
TopShield är elastiskt och tätar alla
mindre sprickor och skarvar.

Referenser
Stockholms stadsbibliotek
Dr.-Ing Peter Marx från University of Applied Science, Berlin genomförde på uppdrag av Stockholm Stad en klimatanalys där två rum jämfördes. Det ena rummet
var termoskyddat och det andra målat med vanlig färg. Syftet med analysen var
att utvärdera Termoskydds påverkan på inomhusklimatet. Analysen visade att det
termoskyddade rummet var 1,4 °C varmare än det målade rummet, hade 50 %
högre temperaturhöjning efter 1 kW/h energitillförsel och hade jämnare luftfuktighet jämfört med det målade rummet.
Lerum
Den minskade energiåtgången för uppvärmning har sänkts från 24 000 kWh,
som den tidigare ägaren redovisade, till 10 000 kWh. Termoskydd Interiör applicerades på alla husets innerväggar och innertak och därigenom kunde inomhustemperaturen sänkas från 23 till 20 grader utan att det upplevs kallare. Beatrix
är uppväxt i Tyskland där hennes föräldrar haft lång erfarenhet av Termoskydd.
När de för 6 år sedan köpte villan i Lerum var det naturligt att använda produkterna. Under sommaren termoskyddades fasaden för att ytterligare sänka energiförbrukningen, minska värmeinstrålningen på sommaren och få ett långsiktigt
skydd.
Perleberg
WGP, en stor fastighetsägare i Tyskland har använt Termoskydd på sina fastigheter
sedan 1996. Totalt har drygt 30-tal hus i Perleberg med över 1 100 lägenheter
behandlats. Prof. Dr. Manfred Sohn, University of Applied Science Berlin, har
genomfört mätningar och utvärderat resultaten under 10 års tid. Resultaten visar
på u-värdesförbättring i väggarna på 30-40 % och energibesparing på 14-24 %.
WGP är mycket nöjda med resultaten och boendemiljön har blivit mycket bättre
enligt Wolfgang Gelleszund, fastighetschef WGP.
Skövdebostäder
7 flerfamiljsfastigheter i centrala Skövde termoskyddades mellan juni och september 2009. Syftet är att i första hand minska energikostnaderna. Även taken
har termoskyddats för att sänka värmen under sommaren för de översta lägenheterna. Mätningar kommer att pågå under de närmaste åren för att följa effekterna från Termoskydd vilket innebär att man avvaktar andra åtgärder.
Gräfsnäs
Denna flerfamiljsfastighet med träfasad termoskyddades under sommaren 2008.
Ägaren har jämfört energiförbrukningen i sina fastigheter och beräknar en energibesparing på 14 % för uppvärmning jämfört med året innan för denna fastighet.

Utvärdering pågår av ett flertal andra svenska projekt som har behandlats med
Termoskydd under 2008-2009.
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