
UDVENDIG EFTERISOLERING AF KÆLDERVÆGGE

Isolering af kældre med Leca® letklinker



Kælderydervæg
Kælderydervægge af beton støbt in situ 
forudsættes normalt at være tilstrækkelig 
tætte til at afvise vand, der siver gennem 
det grovporøse og drænende lag af Leca® 
letklinker.

Ved dårlige kældervægge, hvor der 
tidligere har været indsivning af vand, 
anbefales det at tætne kælderydervæg-
gen udvendigt. Tætte produkter, så som 
bitumen, hindrer væggen i at afgive 
opstigende grundfugt og kan derfor ikke 
tilrådes.

Ifølge SBi-anvisning 224 »Fugt i bygnin-
ger« skal alle kælder-ydervægge, som 
ikke i sig selv er vandtætte fx teglsten 
eller Leca® blokke, fugtisoleres, selv om 
der benyttes udvendig varmeisolering 
med drænende egenskaber.

Indvendig kondensdannelse på den 
bærende kælderydervæg modvirkes 
ved den udvendige varmeisolering, idet 
temperaturen på den udvendige side 
af kældervæggen og dermed på selve 
kældervæggen bliver højere.

Gamle kældervægge er ofte 
uisolerede og kan som følge 
deraf være kolde og fugtige. Ved 
at efterisolere kældervæggen 
udvendigt mindskes varmetabet 
fra kælderen, kældervæggens 
temperatur øges, og dermed 
mindskes risikoen for indvendig 
kondens på kældervæggen og 
fugt i væggen. Alt i alt opnås 
et bedre indeklima og et lavere 
energiforbrug.

Dræning
Et dræn består af et filterelement og en 
drænledning. 

Ifølge SBi-anvisning 224 »Fugt i bygnin-
ger« er et filterelement af Leca® 10-20 
velegnet, da det har en kornstørrelse, 
der opfylder de såkaldte filterkriterier, 
som sikrer, at tilstrømningen af vand fra 
omgivelserne bortledes. 

En fiberdug mellem Leca® letklinkerne 
og jorden forhindrer uønsket transport af 
faste partikler fra omgivelserne og ind i 
laget af Leca® 10-20, således at tilstop-
ning og reduktion af isolerings- og dræ-
ningsevnen forhindres. Der skal mindst 
være 100 mm Leca® letklinker hele vejen 
rundt om drænledningen. 

Drænledningen bør mindst have en dia-
meter på 70 mm og skal opfylde kravene 
i DS 436, »Norm for dræning af bygvær-
ker«. Drænledningen lægges nederst i 
det drænende og isolerende lag af Leca® 
letklinker med et fald på mindst 3 ‰, og 
røret skal bortlede det nedsivende vand 
til afløbsbrønd eller faskine.

Afdækning

Leca® blok 600

Fiberdug

Leca® 10-20

Evt. tætning

Omfangsdræn
min. fald 3 ‰

Ved at efterisolere udvendigt med 
løse Leca® letklinker opnås samti-
dig en effektiv dræning af kælder-
væggen.

Denne brochure omhandler 
alene ukomplicerede kældre, hvor 
grundvandsspejlet ligger under 
dræningsniveau, og hvor dræ-
ningen derfor udelukkende drejer 
sig om bortledning af nedsivende 
overfladevand.

Leca® 10-20 forbedrer kælderen
Leca® 10-20 giver en effektiv fugt- og 
varmeisolering af kældervæggen. Let-
klinkernes gode drænende egenskaber 
fremmer tillige udtørringen af kælder-
væggen, hvilket er en forudsætning for at 
opnå en tør kælder.

Varmeledningsevnen for Leca® 10-20 
mod jord er 0,095 x 1,2 = 0,114 W/m K. 
Selv med begrænsede lagtykkelser af 
den udvendige efterisolering med Leca® 
10-20 opnås væsentlige forbedringer af 
U-værdien på den del af kældervæggen, 
som bliver isoleret.

Nedenfor vises eksempler på U-værdien 
ved efterisolering af en 290 mm kæl-
dervæg af beton på det areal, hvor der 
efterisoleres. Der er ikke taget hensyn til 
linjetab ved fundamentet og terræn.
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Kældergulvets dybde under terræn 

Kældervæg af 29 cm beton 

Beton uden isolering

med 200 mm Leca® 10-20

med 300 mm Leca® 10-20

med 600 mm Leca® 10-20
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