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Lufttäthet

Övertryck

Korsdrag via springor
LUFTFLÖDE

Undertryck

45¡
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Reglering

• Genomträngligheten för luften för byggna-
den som skall mätas enligt EN 13829

• Boverket 9:4 Alternativt krav på byggna-
dens energianvändning

• Byggnadens klimatskärm ska vara så tät 
att det genomsnittliga luftläckaget vid +50 
Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l7s 
m2. Därvid ska arean Aom användas. (BFS 
2008:20).

• Boverket 6:531 Lufttäthet

Boverkets byggregler kräver speciell omsorg 
över lufttätheten i byggnader.

För den bästa möjliga energiprestandan är det 
viktigt att ägna omsorg åt byggnadens klimatskal. 
Arbetsmetoder och produkter kan anpassas till att 
öka energibesparingen särskilt vid områden så 
som visas nedan.

  Exempel 2
Som exempel ett bebott hus med en luftgenomträngning i 
nivå med 1,3m3/m2.h.
Låt oss beräkna vad det kostar att värma upp huset.

Mängd av den uppvärmda luften som släpps ut ur byggnaden är: Dair = I4 x Stotal = 1,3 x 272 = 354 m3/h.

Den nödvändiga styrkan för uppvärmning av luften på 5°C till +20°C är: p = Dair x C x  x T = 1,9 kW

Exponerade ytor

Väggar (+gavlar) 136 m2

Lutande Tak 136 m2

Stotal 272 m2

Under vintern, om temperaturen utanför är min-
dre än 5°C, är ett element på 1900 W som står på 
permanent nödvändigt för att värma upp luften som 
flödar utgenom felkonstruktioner på byggnaden.

Ensamstående hus
Bottenvåning + möblerade vindar 
I = 8 m / L = 12 m

  Exempel 1
En byggnads vindpåverkan beror till exempel på 
geografisk placering.

Klimatskal ska vara utfört på så sätt att man undvi-
ker luftdrag genom konstruktionen.

Slutsats
Lufttätheten står i relation till hela konstruktionens utförande.

SOPREMA:s innovativa lösningar för tätskikt, isolering och täckning har  
genomarbetats och studerats för att minska energiförluster och värme.

Dessutom uppfyller de kraven i föreskrifterna och ger huset status som lågenergihus. 
SOPREMA, med hållbarheten i fokus!

Förbindelser i fasad och stomme
Dörr- och fönsteröppningar
Elektrisk utrustning
Luckor och genomföringar

Dair = luftkvantiteten
C =värme kapaciteten av luften = 1005 J/kg.K
  = massan av luftvolym = 1,29 kg/m3

  T = temperaturskillnader = 15 °C.
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  Lufttäthet: en energiprioritering
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Ett komplett sortiment

En total lossning för skydd av tak och väggar.
12-13

Produkter för vägg 12-13

Ångspärr 12-13

Tillbehör för lufttäthet 12-13

Underlagsprodukter för tak
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Soprarock YEP 2500Stratec® II S

Stratec II S kan läggas antingen direkt på 
spont eller mellan takstolarna, eller ovanpå 
isolering. 

Stratec II ventilerar bort ånga och skyddar den under-
liggande kontruktionen. Produkten har två halkfria sidor 
för att undvika glidning på taksparrarna, samt för att vara 
säker att gå på.

Diffusionsöppen underlagsduk Underlagspapp

• Rulle på 50 x 1,50 m (75 m2)
• Vikt 12 kg
• 20 rullar per pall

 Förpackning: 

•  Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
• Vindskydd för väggar

 Märkning CE: 

 Egenskaper:

Fördelar

 n Diffusionsöppen
 n  Mycket högt motstånd mot riv-

ning
 n  Användbar som regnskydd
 n Självhäftande klisterkant

Stratec® II s är ett non-wowen polypropylen membran

EN 13859-1
EN 13859-2

Max CC vid frihängande montering 60 cm

Draghållfasthet (NF,EN 12311-1) L : 290 N/5 cm  T : 220 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF,EN 12310-1) L : 175 N  T : 230 N
Brottöjning (NF,EN 12311-1) L : 77 %  T : 83 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN ISO 12572) Sd < 0,045 m

Självhäftande klisterkant ja

Vikt 148 g/m²

• Rulle på 12 x 1 m (12 m2)
• Vikt 30 kg
• 36 rullar per pall

 Förpackning: 

 Egenskaper:

Max CC vid frihängande montering 90 cm

Draghållfasthet (NF EN 12311-1) L : 650 N/5 cm  T : 450 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF EN 12310-1) L : 125 N  T : 125 N
Brottöjning (NF EN 12311-1) L : 35 %  T : 35 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN ISO 12572) Sd = 120 m

Självhäftande klisterkant ja

Vikt 2500 g/m²

 Märkning CE: 
• Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
• Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

EN 13859-1
EN 13707

Soprarock YEP 2500 kan läggas på spont 
eller frihängande mellan taksparrarna.

Soprarock YEP 2500 skyddar takkonstruktionen mot 
inblåsning av regn och snö. Mycket motståndskraftig 
SBS-bitumen av hög kvalitet. Produktens båda sidor är 
belagda med talk. Spikas eller stiftas mot underlaget. 
Dubbel kisterkant garanterar ett tätt överlapp.

Fördelar

 n  Mycket högt motstånd mot 
slitage

 n Självhäftande klisterkant

Stomme av polyester impregnerad med bitum, ovan- och 
undersidan belagda med talk.
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Soplutec®

Idealiskt som regnskydd bakom en 
skiva i trä, metall, i terracotta

Soplutec® är diffusionsöppen och ventilerar bort 
kondens från undersidan och skyddar därmed 
bakomliggande konstruktion. Produkten har en dis-
kret antracitgrå yta.

Syntetiskt regnskydd för 
montering i vägg.

• Rulle på 50 x 2,80 m (140 m2)
• Vikt: 18 kg
•  20 rullar per pall

 Förpackning: 

 Märkning CE: 

 Egenskaper:

• Vindskydd för väggar

Draghållfasthet (NF EN 12311-1) L : 290 N/5 cm  T : 215 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF EN 12310-1) L : 155 N  T : 190 N
Brottöjning (NF EN 12311-1) L : 82 %  T : 77 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN ISO 12572) Sd < 0,045 m

Luftgenomsläpplighet (NF EN 12114) 0,022 m3/m2.h à 50 Pa

Vikt 120 g/m²

 n Stor bredd ger en snabb 
montering

 n Idealisk för byggnader med 
trästomme

Fördelar

Soplutec® är ett non-wowen polypropylen membran
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NF EN 13859-2

Soplutec® UV

Idealiskt som regnskydd bakom en 
genombruten skiva av trä eller metall.

Soplutec® UV är ett diffusionsöppet och UV-stabilt 
regnskyddsmembran. Produkten skyddar 
konstruktionen mot kondens och regn.

Syntetiskt regnskydd för 
montering i vägg. Soplutec 
UV har förstärkt UV-skydd för 
montering under genombrutna 
fasader.

• Rulle på 50 x 1,50 m (75 m2)
• Vikt: 12,5 kg
• 20 rullar per pall

 Förpackning: 

 Märkning CE: 

 Egenskaper:

• Vindskydd för väggar

Draghållfasthet (NF EN 12311-1) L : 240 N/5 cm  T : 195 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF EN 12310-1) L : 140 N  T : 155 N
Brottöjning (NF EN 12311-1) L : 55 %  T : 70 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN ISO 12572) Sd < 0,18 m

Luftgenomsläpplighet (NF EN 12114) 0,004 m3/m2.h à 50 Pa

Vikt 165 g/m²

NF EN 13859-2

Fördelar

 n Idealisk som regnskydd 
under fasadtäckning med 
öppna fogar 

 n Dubbel klisterkant för täta 
och säkra fogar

 n Förstärkt motstånd mot UV

Soplutec® UV har en non-woven polypropylen under-
sida. Ovansidan är belagd med ett UV-skydd.

Pr
od

uk
te

r f
ör

 vä
gg



10 11

Sopravap® Kraft är ett diffusionstätt membran 
med stomme av motsåndskraftig PEHD. Ovan- och 
undersidan är täckta med kraftpapper. Den kan 
monteras:
• i tak: frihängande mellan taksparrar
• i vägg: fritt på reglar eller mot heltäckande vägg-

skivor.
Naturfärgad.

Ett diffusionstätt membran 
av kraftpapper.

Fördelar

•  Rulle på 50 x 1,50 m (75 m2)
•  Vikt 11,7 kg
• 40 rullar per pall

 Förpackning: 

 Märkning CE: 

 Egenskaper:

• Ångspärrar av plast och gummi 

Sopravap® Kraft

Diffusionstätt membran med stomme av motsåndskraftig 
PEHD. Ovan- och undersidan är täckta med kraftpapper.

 n Mycket starkt motstånd mot 
rivning

 n Bidrar till lufttäthet i 
konstruktionen

 n Stödlinjer för enklare 
måttanpassning

Draghållfasthet (NF EN 12311-1) L : 320 N/5 cm  T : 230 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF EN 12310-1) L : 100 N  T : 70 N
Brottöjning (NF EN 12311-1) L : 4 %  T : 4 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN 1931) Sd = 18 m

Stödlinjer Rutmönster för enklare klippning

Vikt 156 g/m²

NF EN 13984

Aluflex

Aluflex kan monteras fritt på reglar 
eller mot täckande underlagsskiva.

Aluflex, som har ett mycket högt motstånd mot 
rivning och spik, är den ideala ångspärren när 
man vill kombinera hög mekanisk prestanda 
med hög täthet mot vattenånga och värmere-
flektion.

Värmereflekterande 
ångspärr.

•  Rulle på 50 x 1,50 m (75 m2)
•  Vikt 12 kg
•  50 rullar per pall

 Förpackning: 

 Märkning CE: 

 Egenskaper:

 n Värmereflekterande
 n Diffusionstät
 n Mycket rivhållfast

Fördelar

Aluflex är ett förstärkt PE membran med reflekterande 
aluminiumyta.

Draghållfasthet (NF EN 12311-1) L : 440 N/5 cm  T : 430 N/5 cm

Rivhållfasthet (NF EN 12310-1) L : 180 N  T : 200 N
Brottöjning (NF EN 12311-1) L : 24 %  T : 22 %

Koefficient för ångöverföring (NF EN 1931) Sd = 158 m

Vikt 160 g/m²

•  Ångspärrar av plast och gummi 

NF EN 13984
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Tillbehör för lufttäthet

Air'Cross®

Tätningsmanschetter för rörgenomföring.
Finns i 6 olika diametrar: 8/12 mm 75/90 mm
 15/22 mm 100/125 mm
 25/32 mm 150/165 mm

Air'Sopraseal®

Mastic Air'Sopraseal® Int
Limning och fogning av ångskydd. Detaljtätning mot konstruktion. Reparation av skador 
som små sprickor och täckning av hål (byggnad invändigt).

   Principer för lufttäthet
Lufttätheten i en konstruktion säkerställs med ett membran med låg luftgenomtränglighet. 

Det är ett måste att tätheten säkras vid detaljer som skarvar och genomföringar.

MANSCHETTER MED LUFTTÄTHET

TÄTNING MOT STOMME

   Behandling av detaljer

TÄTNING AV SKARVAR 

Air'Stick®  
Försegling av skarvar.

Fördelar
 n Lösningsmedelsfri
 n Luktfri
 n Användning från +5 °C 

till +35 °C
 n Övermålningsbar

Mastic Air'Sopraseal® Ext
Limning och fogning av underlags- samt regn-och vindskyddsprodukter.
Reparation av skador som små sprickor och täckning av hål (byggnad utvändigt).

Fördelar
 n Används direkt utan 

Primer
 n Anpassad för 

utomhusbruk
 n Fäster på lätt fuktigt 

underlag
 n Användning från +5 °C 

till +35 °C
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Soprarock YEP 2500

Stratec® II S Soplutec®

Soplutec® UV

Sopravap® Kraft

Aluflex

Ett komplett sortiment



SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !

Vill du komma i kontakt med en av våra säljare?

Behöver du teknisk rådgivning för att lägga våra produkter?

Var vänlig att kontakta vår kundtjänst på: +46-(0)8-64 635 00

Du hittar mer information på: www.soprema.se 
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SOPREMA AB
Diabasgatan 12, 254 68 Helsingborg SVERIGE

Tel : +46-(0)8-646 35 00 
info@soprema.se | www.soprema.se

SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetssystemet ISO EN 9001:2008, i vilket systemet verifieras oberoende och certifieras. 
SOPREMA förbehåller sig rätten att allteftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användningsvillkor för sina produkter utan föregående meddelande


