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Terrændæk
Styroment®
Drænplader
RadoVent®

RadoVent® 
RadoVent® er en radonsugplade. Sugpladen  
udlægges under terrændæksisoleringen og giver 
mulighed for at etablere et radonsug. Radonsug  
anses af eksperter, herunder SBi, som værende den 
mest effektive form for radonbeskyttelse.

Læs mere om RadoVent® og Radon sug på vores  
hjemmeside.

Ved spørgsmål til valg af produkter og/eller behov 
for vejledning i brugen, kontaktes vores tekniske 
afdeling direkte.
M +45 61 61 81 64

Drænplader
Styrolit drænplader er en udvendig isolering  
til kælderydervægge. Isoleringen har drænriller 
på ydersiden, som er afdækket med en vand
gennemtrængelig filt. 

Montage
Vægoverfladen behandles med et vandstandsende 
lag. Styrolit drænpladerne opklæbes med en egnet 
mørtelklæber. For at sikre, at Styrolit drænpladerne 
ikke knækker, skal underlaget overholde en  
tolerance på ±20 mm over 2 m.

Der afsluttes med en alukant, der monteres i  
en blød fuge.
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Styroment®  
sokkelsystem
Styroment® sokkelsystem er det lette valg til en 
traditionel fundering. Styroment® egner sig godt  
til småhusbyggeri af fx enfamilieshuse og fritids 
huse. Derudover er produktet også velegnet til 
institutioner og kontorer mv. 
Styroment® sokkelsystemet er designet til  
terrændæk med isoleringstykkelser fra 300  
 340 mm. Det betyder at man ved kombination  
af vore isoleringsprodukter kan dække alt fra 
fritidshuse til BR2020 byggerier.
 
Styroment® sokkelsystem opstilles nemt og  
hurtigt. Læs mere på vores hjemmeside.

Isoleringskrav til terrændækket

Herunder er en tabel, der giver overblik over  
anbefalede minimumskrav i BR2018.

StyroPLUS® P60 360 mm

Styrolit G80 425 mm

StyroPLUS® P80 335 mm

Styrolit G60 300 mm

StyroPLUS® P60 230 mm

Styrolit G80 275 mm

StyroPLUS® P80 225 mm

Styrolit G60 220 mm

StyroPLUS® P60 180 mm

Styrolit G80 200 mm

StyroPLUS® P80 170 mm

Styrolit G60 350 mm

StyroPLUS® P60 280 mm

Styrolit G80 320 mm

StyroPLUS® P80 265 mm

Nybyggeri, opvarmet til minimum 15°C
Herunder tilbygninger og ændret anvendelse
U-værdi = 0,08 W/m²K

Nybyggeri, opvarmet til mellem 5°C og 15°C
U-værdi = 0,12 W/m²K

Fritidshuse
U-værdi = 0,15 W/m²K

Renovering
U-værdi = 0,10 W/m²K

Terrændæk
Støbt terrændæk – udførelse

Der rømmes til bæredygtig grund.  
Herefter påfyldes evt. med  
sand, der vibreres.  
Efter afretning udlægges  
Styrolit gulvisolering.  
Isoleringen udlægges i  
to lag i forbandt. Der  
støbes minimum 80 mm  
med beton, der armeres.  

Let terrændæk – udførelse

Underlaget afrettes  
til plant underlag.  
Styrolit gulvisolering  
G250 udlægges i to lag  
i forbandt. Der udlægges  
en damp/radonspærre.

Ved pladegulve udlægges fx en 22 mm gulvspån
plade. Gulv udlægges iht. leverandørens anvisninger. 

Ved strøgulve anvendes en Styrolit G250 som  
gulvisolering. Der udlægges Styrolit G250 mellem 
strøerne, som har samme tykkelse. 


