


ElaProof Indoor fungerer godt både 
ved renovering og nybyggeri

INDENDØRS LUFTTÆTNING 
Blokering af luftlækager og tætning af samlinger i bygninger 

BESKYTTELSE MOD RADON
Radontætning i gulve, sokler, underkonstruktioner, kælder og tætning af 
revner og sprækker 
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• Funktion af ventilationssystemer
• Temperaturkontrol
• Indeklima
• Brandklassen på bygningen

En god vedligeholdt luftætning kan effektivt forhindre at urenheder, skadelige 

materialer og skimmel fra bygninger og jord blander sig med indeluften. I lufttætte 
bygninger er det nemmere at styrer ventilation og opnå et optimalt indeklima.

Hvorfor indendørs lufttætning er vigtigt?

Indendørs tætningsmidler har til formål at kontrollere og undgå luftlækager, der 

kan opstå gennem konstruktionsoverflader eller samlinger. Lækager kan slippe 
forurenende luft ind, hvilket svækker indeklimaet og kan forårsage symptomer 
blandt beboere eller besøgende i bygningen.

Luftlækager kan svække 
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- Det udstråler fra jorden og blander sig med indeluften
+ Beskyttelse af bygninger opnås ved at forsegle luftlækager

Typiske luftlækager er: 
• Sømme mellem sokler og beton
• Samlinger, huller og sømme

ElaProof Indoor radontæthed er undersøgt i Sverige på RISE 

Institute. Den anvendte metode var SP-metode nr. 3873. 
Specificerede værdier for ElaProof Indoor stemmer godt overens 
med de værdier, der kræves fra generelle radonmembranværdier. 
I henhold til RISE-test beskytter ElaProof Indoor mod radon med 
98% effektivitet.

Hvorfor beskyttelse mod radon 
er vigtigt?
Radon er en lugtfri, smagløs og farveløs gas, som øger risikoen 

for lungekræft. Det er den næststørste kilde til lungekræft efter 
rygning.

Radon i indendørsluft er et stort problem i nogle europæiske 
lande. 
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Faktorer, der påvirker 
radonkoncentrationen:

A. jord under og omkring

B. deponering

C. stenfundament

D. valgte byggematerialer

E. ventilation
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Et produkt til både indendørs lufttætning og beskyttelse mod radon 
Problemfri smørbar belægning
Stærkt og uden emissioner. Certificeringer: M1 (Finland) and Emicode EC1 (EU) 
Den bedste bindeevne på markedet 10,3 mm
Kan modstå vand og lave temperaturer, kan også bruges på fugtige overflader

TIL KONSTRUKTØRER / MONTØRER
Hurtig og nem påføring
Garanteret produktsupport
Omkostningseffektivt enkelt-komponent produkt
Fremragende vedhæftning på de fleste overflader
Kræver ikke noget særligt beskyttelsesudstyr 

TIL SLUTKUNDER 
Omkostningseffektiv, giver besparelser i installationsomkostninger
Et produkt, mange anvendelsesmuligheder  
Sikkert for mennesker og miljø
En holdbar og pålidelig løsning
Fremstillet i Finland, fungerer godt selv i nordisk klima

ElaProof Indoor fordele
TIL PLANLÆGGERE 
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Sammenligning af produkter til 
indendørs luftforsegling
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Blowerproof Liquid Brush

Ardex 8+9 (20 kg) 

Keramix A+X (5+5 kg) 

KeraPro (15 l)

TKR-peruspinnoite (14 kg)

ElaProof Indoor (15 l) 

PRODUKT FORBRUG.
/ m²

1,0 kg

1,5 kg

1,5 kg

0,75 l

0,9 kg

1,2 l

*) 1-C = enkelt komponent produkt klar til 
brug. Ingen grund til at blande 2 
kompunenter på arbejdsstedet

**) Målt 29.8.2019 af Build Care Oy

1-C*) INDENDØRS
LUFT-

FORSEGLING

RADON
SIKRING

VANDTÆT MODSTÅR LAVE 
TEMPERATURER SPRAYBAR ARBEJDSTIMER

1-C*)

45 min

45 min

1-C*)

25 min

1-C*)

REVNEOVERBYG-
GENDE EVNE

7 mm**)

>1,5 mm

≥0,75 mm

≥0,75 mm

7,1 mm

10,3 mm

86

(222)
Rn
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ElaProof Indoor

TKR-peruspinnoite

KeraPro

Keramix A + X ≥0,75 mm

≥0,75 mm

7,1 mm

7,0 mm

10,3 mm

Ardex 8 + 9 >1,5 mm

Blowerproof Liquid Brush

Den revneoverbyggende evne er vigtig

Den revneoverbyggende evne er en ekstremt vigtig funktion, da den specificerer et 
elastisk materiales evne til at bevare bindingsevnen i områder, hvor der er revner på 
under overfladen eller bevægelse i konstruktionen
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Enkelt-komponent produkt To-komponent produkt

Enkelt-komponent betyder noget

Med enkelt-komponent ElaProof Indoor kan man anvende 33,3% mere hver time, da et 
to-komponent produkt har brug for forberedelsestid på ca. 15 minutter for hver time / 
påført portion materiale

+33,333%/h
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ElaProof Indoor teknisk information
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Bindemiddel

Farve

Productsortiment

Vedhæftning til basismaterialer

Tørstofindhold

Surhed (pH)

Anbefalet tør filmtykkelse

Tørretid (+20°C, RH 45%, 1,0 l/m2)

Klæbestyrke

Forlængelse ved brud

Revneoverbyggende evne  (+22°C, 50% RH, thickness 0,6 mm)

Rivningsstyrke

Vanddampgennemtrængning

Brandklasse

Lufttæthed

Radontæthed

Emission class

vandbåren polymerdispersion

sort, grå

hånd smørbare elastomer, sprøjtbar elastomer

alle byggematerialer, f.eks. alt betonbaseret, metal, 
aluminium, konstruktionsplader, glas, vævede 
materialer

64 ± 1 %

7 - 8

lufttætning min. 0,5 mm | radonbarriere min. 0,8 mm

3-4 timer (afhængigt af underlaget)

1-4 N/mm2 (afhængigt af underlaget)

711 ± 40 %

10,3 mm

9,8 ± 0,3 MPa/m2

7,21 x 10-14 kg/(m • s • Pa)

C-s1,d0

Testet 

Testet 

Meget lave emissioner: M1, Emicode EC

EN ISO 3251

EN 1542:1999, EN ISO 4624

ISO 527-1:1993

EN 1062-7

ISO 527-1:1993

EN 12572

Euroluokka, EN 13501-1

Vahanen Rakennusfysiikka, 2018 

SP Method 3873, RISE, Sweden, 2017

Eurofins, Denmark, 2019

Feature Metode
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Hurtigt Bindeevne

Nemt

Hvorfor ElaProof Indoor?
ElaProof Indoor giver en omkostningseffektiv og nem løsning til 
indendørs lufttætning og beskyttelse mod radon.

Klar til brug 
enkelt-

komponent 
produkt

Den bedste 
bindeevne på 

markedet, over 10 
mm!

Praktisk

Kan spredes 
manuelt eller 
med sprøjte-

udstyr

Udstyr kan 
vaskes med 
vand efter 
påføring

Sikkert for 
mennesker og 

miljø

ØkologiskKlæbeevne

Modstår vand 
og kolde 

temperaturer 
efter tørring

Sikkert

Kræver ikke 
noget specielt 
beskyttelses-

udstyr

Fremragende 
vedhæftning mod 

alle bygge-
materialer
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Emissionsklassificering 
af byggematerialer
Formålet med klassificeringen er at forbedre udviklingen og brugen af 
lavemitterende byggematerialer 

Forskellige kemikalier udsendes fra bygnings- og indretningsmaterialer 
til indeluften. Klassificeringen præsenterer emissionskrav til 
byggematerialer, inventar og møbler med og uden polstring eller 
tekstilbelægninger brugt i almindelige arbejdsrum og boliger med 
hensyn til et godt indeklima. M1 står for lave emissioner.

Emissionsklassificeringen er produktspecifik 

Virksomheder, der har fået brugsretten til M1-mærket, kan bruge det til 
markedsføringsformål. Klassifikationsmærket må ikke bruges i 
markedsføringen på en sådan måde, at det henviser til virksomheden 
som helhed eller til produkter, der ikke er tildelt M1-klassificering. 
Building Information Foundation RTS vedligeholder og offentliggør en 
søgetjeneste af aktuelt klassificerede produkter og indehavere af 
brugsret på sin hjemmeside.

Norlex og Radon PRO er 
eneforhandlere for Build Care Ltd i 
Danmark

Kontakt os
Tlf +45 70 70 55 05 
mail@radonpro.dk
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