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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet är en del av högskoleingenjörs 
utbildning inom byggteknik, 180hp, vid Växjö universitet i Växjö. Rapporten är gjord i samarbete 
med Abetong AB i Växjö under våren 2009. 

Jag hoppas med detta arbete visa skillnaden mellan de olika lösningarna på isolerande 
balkonginfästningar och hur olika tillverkare av isolerade balkonginfästningar har löst problemet 
med köldbryggor som uppstår vid infästningen av balkongelementet, men även visa hur de löst 
kraftöverföringen mellan bjälklagen. Jag vill betona att detta examensarbete är skriven utifrån det 
material jag har kunnat erhålla från de olika tillverkarna. 

Tack 

Vill passa på och tack alla som har gjord denna studie möjlig. Först vill jag tacka min handledare 
på Växjö universitet Marie Johansson för all hjälp på vägen. Vill även passa på och tacka Göran 
Östergaard min handledare på Abetong AB. Ett stort tack till Torsten Mattsson på Rolf dickman 
AB för all hjälp med Egcoboxen. Även ett tack till Karam Jazrawi på AA-Kon AB som hjälpte 
mig med den inledande delen av arbetet, Leo Fiedler på SKB Väst AB för allt material om Isopro 
modulen. Slutligen vill jack tacka Nils-Magnus Dahl på Abetong AB som fick upp mitt intresse 
för isolerande balkonginfästningar.   
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Sammanfattning 

I detta arbete har en studie gjorts om vilka olika typer av isolerande balkonginfästningar som 
finns på marknaden. I arbetet finns även en kort beskrivning av köldbryggor när det gäller 
balkonger. En beskrivning av äldre betongklacklösningar har utförts, även en beräkning när det 
gäller energikostnadsskillnad mellan en isolerande balkonginfästning och en standard 
betongklacklösning åstadkommits.  

Arbetet innehåller en kort beskrivning av de olika produkterna. Sedan följer information om dess 
värmeegenskaper, beständighet, ljud, byggtekniska funktion, montage, datorprogram och en kort 
analys om varje enskild produkt.  
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Abstract 

In this work a study has been performed to show the different kinds of insulated balcony 
connections exists on the market. In the work there is also a short description of thermal bridges 
concerning balconies. A description of older solutions for balcony connections is given as well as 
a calculation of the difference in energy costs for a insulated balcony connection compared to the 
standard connection. The work includes a short description of the different products. After that 
there is a short information about their insulation properties, durability, acoustic performance, 
assembly, computer programme and a short analyses for each product 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Uppkomsten av köldbryggor har alltid varit ett svårlöst konstruktionstekniskt problem vid 
infästning av balkonger. Köldbryggor är svaga punkter i klimatskalet med avsevärt högre 
värmeledningsförmåga i förhållande till omgivande byggnadsdelar. Dessa leder snabbt ut värme 
ur byggnaden, och uppkommer ofta vid balkonginfästningar som saknar isolering. Fram tills nu 
har man gjort så att man sammangjuter balkongerna med bjälklaget, antingen kontinuerligt utmed 
hela balkongplattans längd eller i intermittenta punkter där köldbryggan kan gå helt obruten in i 
bjälklaget. Att förebygga köldbryggor och få en lägre energi användning har alltid varit något 
byggbranschen har strävat efter. Köldbryggorna vid balkongklackarna har ständigt varit ett 
problem för konstruktörerna och detta ligger till grund för att dessa isolerande 
balkonginfästningar har tagits fram.  

I och med att utvecklingen går framåt har Abetong beslutat att se över om de ska tillämpa dessa 
nya balkonginfästningar. Över en tredjedel av all energi i Sverige används inom byggsektorn. En 
effektivare användning av energin i bostäder och lokaler ger därför stora möjligheter att spara på 
energin, vilket gynnar både miljön och ekonomin. Den gamla lösningen med betongklackar håller 
sakta men säkert på att försvinna, vilket medför att Abetong inom en snar framtid måste byta ut 
den gamla tekniken till isolerande balkonginfästningar. Innan den byts ut måste man ta fram en 
marknadsanalys av de nya lösningarna, eftersom det finns flera olika alternativ att välja bland.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med detta examens arbete är att göra en marknadsanalys av de isolerande 
balkonginfästningar som finns på marknaden just nu. Denna analys ska kunna hjälpa Abetong att 
inom en snar framtid byta ut sin gamla metod med betongklackar på balkonger till det nya 
systemet.  

Tänkt slutsats är att få fram en rekommendation för vilken utav de isolerande 
balkonginfästningslösningar som finns på marknaden som uppfyller dagens krav bäst när det 
gäller isoleringsförmåga och hållfasthet, samt få fram ett underlag som visar skillnaden mellan 
denna lösning och dagens betongklacklösning.   

Arbetet kommer att innehålla en allmän beskrivning av produkten i fråga vad gäller brand och 
värmeegenskaper, beständighet och ljud samt en analys om fördelar och nackdelar med 
produkten och den gamla betongklack lösningen. 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete kommer enbart att omfatta en marknadsanalys om isolerande balkonginfästningar. 
Några beräkningar kommer inte att utföras utan arbetet kommer att vara koncentrerat på fakta 
från leverantörerna och tillverkarna. Förslag på förändringar på produkten kommer inte att göras 
utan arbetet kommer att innehålla en beskrivning av produkten ur en objektiv synvinkel. 
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2 Köldbryggor och tillverkning av standard balkonger 

2.1 Inspända balkonger 

En balkong fungerar idag ofta som ett inglasat extrarum för avkoppling. Ett grundläggande krav 
är att balkongen känns stabil, när man går ut på den. Slanka konstruktioner som rör på sig vid 
belastning, kan medföra att människor blir rädda för att vistas på balkongen. Detta gäller även 
om alla krav enligt BBR:s normer har följts.  

Idag har vi olika lösningar för infästningen av balkongelementen, men i detta arbete nämns bara 
fast inspända balkonger. Man kan fästa in den med hjälp utav balkongklackar men nackdelen med 
denna lösning är att det uppstår köldbryggor vid klacken. Detta bidrar till kalla golv vilket leder 
till dyrare kostnader för uppvärmning av till exempel lägenheten. Denna lösning medverkar även 
till att det uppstår kondens som kan resultera i missfärgning och i vissa fall mögel. Man undviker 
detta genom att använda sig utav någon av de modernare lösningar som finns på marknaden till 
exempel Egcoboxen, HIT, Isokorb,Isopro och Termokorb. 

2.2 Köldbryggor 

Köldbryggor är svaga punkter i klimatskalet med avsevärt högre värmeledningsförmåga i 
förhållande till omgivande byggnadsdelar. Dessa leder snabbt ut värme ur byggnaden, och 
uppkommer ofta vid balkonginfästningar som saknar isolering vid klacken. När det uppstår en 
köldbrygga bildas det kondens på grund av temperaturskillnaden mellan ute och inne luften som 
kan resultera i missfärgning och även i vissa fall mögel.  

 

Figur 1. Figuren visar också vart denna köldbrygga uppstår. Bild tagen från www.halfen.se 

2.3 Betongklack lösning 

Inspända balkonginfästningar fäst in med hjälp utav betongklackar. Elementen är oftast 
prefabricerade och monteras på plats. Man gjuter elementet i fabrik genom att man har ramar 
som man lägger i armering och där efter lägger man i betong som fyller ut och formar själva 
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elementet. När balkongerna kommer till byggarbetsplats så stämpas de upp på exakt position 
innan man gjuter in dem i bjälklaget. Sedan skarvarmerar man överkantsarmeringen som sticker 
ut från balkongen in i bjälklaget med en viss längd. Efter det gjuter man i bjälklaget och tar 
bort stämpen när bjälklaget har uppnått en viss hållfasthet. 

 

Figur 2. Här visas isolerings brytningen vid infästningen av betongklacken. Där isoleringen bryts på grund av 
betongklacken uppstår det köldbryggor. Ritningen kommer från Abetongs ritnings arkiv. 

Standard inspänningsklacken fungerar som en konsolbalk som sticker ut cirka 2m från 
bjälklagskanten, där ett visst moment uppstår i infästningen. De krafter som uppstår vid normal 
användning av balkongen är en dragkraft i över kanten av balkongplattan som man vill föra in i 
bjälklaget. Detta gör man med hjälp av armeringsjärnen som sticker ut från balkongplattan in i 
bjälklagsplattan. I underkant infästningen så får man tryckkrafter som överförs genom anliggning 
mellan balkongplatta och bjälklaget. De skjuvkrafter som uppstår i infästningen tas upp av 
antingen betongklacken, (se figur 3) eller av tvärkraftsarmering, (se figur 4). De laster som man 
konstruerar balkongerna för är ytlaster samt linjelaster för räcke och egentyngd. 

 

Figur 3. En ritning som visar hur en standard inspännings klack ser ut. Ritningen kommer från AA-kon 
ritnings arkiv. 

Inspänningsklack med tvärkraftsbygel fungerar precis som en standard klack men har andra 
lastförutsättningar, där man till exempel kan ha en punktlast som går ner nära bakkanten 



 4 

av balkongen. Det kan vara en pelare som bärs på plattan för att nämna något exempel. När 
balkongen kommer till byggplatsen så gör man precis som med standard klacken.  

 

Figur 4. En ritning som visar hur en inspännings klack med en tvärkraftsbygel ser ut. Ritningen kommer från 
AA-kon ritnings arkiv. 

2.4 Isolerande balkonginfästning 

De isolerande balkonginfästningarna är tillverkade på ett sätt att de effektivt separerar 
byggkomponenter termiskt från varandra och samtidigt överför statiska krafter. De olika 
fabrikaten är väldigt lika varandra till sättet avseendehur de löser den termiska delen och hur de 
för över de krafter som uppstår. Samtliga produkter har en överkants armering i syrafast stål för 
att motverka korrosion och armeringen är till för att överföra den dragkraft som uppstår. När det 
gäller tryckkraften har fabrikaten olika lösningar på problemet. Hur de har löst dessa problem kan 
ni läsa om lite längre fram i detta arbete. Tvärkraftsarmeringen är den samma för alla produkter, 
med 45º graders vinkel. Isoleringen är oftast utav polystyren men den finns även i annat material 
också stenull. Egcobox modulen har även en tredje variant med betongtrycklager. Varje fabrikat 
har flera olika typer av lösningar beroende på kundens behov. 

Alla nämnda balkonginfästningslösningar har tyska tillverkare, vilket med för att de flesta 
certifikat och typ godkännande är utfärdade av tyska institutioner. En del av tillverkarna har även 
tagit hjälp utav brittiska stiftelser. Alla dessa fabrikat är testade och godkända när det gäller 
brandkrav och hållfasthetskrav. 

 
Figur 5. På bilden kan man se hur en isolerad balkonginfästning ser ut rent tekniskt. Bild hämtad från 

www.halfen.se 

http://www.halfen.se/
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Figur 6. På bilden man tydligt se att isoleringen inte bryts någonstans på fasaden. Bilden är hämtad från 
www.h-bau.com  

2.5 Energi skillnad mellan Egcoboxen och en betongklacklösning 

Rolf Dickman AB som använder sig utav Egcoboxen bad Prime Projekt AB att genomföra ett 
test för att undersök hur mycket man hade sparat på energi kostnader per år med en isolerad 
balkonginfästning (Egcoboxen) istället för en traditionell standardlösning, det vill säga en 
betongklack lösning, se punkt 2.3.  

Förutsättningar för Egcoboxen: 

Dimension för fabrikatet är 400 x 180 x 80 mm (längd x höjd x bredd). Längden för en 
balkongplatta är 3000 mm. 

Uppbyggnaden av en balkongplatta är: 

 4st Egcoboxar 

 3st mineralullsvolymer Á 400 x 180 x 80 mm 

 2st mineralullsvolymer Á 100 x 180 x 80 mm 
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Förutsättningar traditionell metod: 

Dimension för fabrikatet är 400 x 200 x 160 mm och balkongplattan är 3000 mm. 

Balkongplattan är: 

 4st Trad 

 3st mineralullsvolymer Á 400 x 200 x 80 mm 

 2st mineralullsvolymer Á 100 x 200 x 80 mm 
 

 

 

Värmekonduktivitet 

Värmekonduktiviteter för ingående material, så kallade lamda-värden, har valts enligt följande: 

 Mineralull                           0.04 W/(m x K) 

 Betong                               1.35 

 Rostfritt stål                       17 

 Armeringsstål                     50 

Resultat 

Värmeflödet genom fabrikaten är enligt följande: 

1. Egcoboxen      0.12 W/K   Hela balkongplattan      0.59 W/K 
2. Traditionell      0.73 W/K   Hela balkongplattan      3.05 W/K 

 

Vid en värmekostnad om 75 öre/kWh (genomsnittlig kostnad från olika fjärrvärmeleverantörer 
inklusive den fasta avgiften, referens Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne) blir 
energikostnaden genom balkongplattorna följande: 

3. Egcoboxen              Hela balkongplattan        0.59 x 100 x 0.75 = 44 kr/år 
4. Tradtionell               Hela balkongplattan        3.05 x 100 x 0.75 = 229 kr/ år 
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3 Hit 

3.1 Beskrivning av produkten 

HIT är framtagen av Halfen och är utvecklad på det sätt att den ska kunna åstadkomma en 
obruten isolering över fasaden. Detta uppnås genom att man fäster in modulen i ett 
balkongelement och modulen överför sedan de krafter som uppstår vid infästningen. 

HIT modulen är uppbyggd på de sätt att en mineritskiva som finns både på ovan och undersidan  
fungerar som ett brandskydd till armeringen. Inuti modulen är det 80 mm tjock cellplast med ett 
lambda värde på 0,035 w/mk. Det rostfria stålet som går igenom cellplasten är syrafast vilket ger 
ett mycket lägre värmeledningstal som i vanliga fall för stål är på 50 w/mk men i Halfens HIT 
modul ligger det på 15 w/mk. HIT modulen kan fås i höjder från 160 till 250 mm. Standard 
längden för produkten är 1 m men kan enkelt anpassas till kundens behov. 

För att möta kundernas behov när det gäller det geometriska planet finns det flera varianter på 
HIT modulen. Det finns ett antal olika typer av lösningar för fritt utkragande balkonger och det 
finns även ett antal varianter för ledade upplagda balkonger på pelare. Därutöver finns det en typ 
av kontinuerliga plattor och ett antal varianter för balkonger med nivå skillnad eller för 
vägginspänningar. 

 

Figur 7. Bilden visar hur en HIT modul ser ut. Vad man kan se på bilden är hur armeringsjärnen går genom 
själva isoleringen. Bilden är hämtad från www.halfen.se/ 

3.2 Byggteknisk funktion av HIT modulen 

Hit modulen är utformad på det sätt att armeringsjärnen som ligger i ovankant är avsedda för att 
ta upp den dragkraft som uppstår. Det sammansvetsade röret som också ligger ovankant är av 
syrafast stål som förenar den förstärkningsarmering som tillkommer vid gjutning. I underkanten 
finns tryckankare av syrafaststål som för över tryckkrafter från balkongplattan till bjälklaget. Det 
finns även en tvärkraftsarmering som går snett genom isoleringen som tar upp den tvärkraft som 
tillkommer. Figur 8 visar vart denna armering finns på modulen.   
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Figur 8. Bilden visar de olika armeringarna som tar upp de krafter som uppstår vid infästningen av Hit 
modulen. Bilden hämtad från www.halfen.se 

Bilden nedan (figur 9) visar vart det uppstår drag kraft och vart det uppstår tryckkraft. Detta visas 
genom pilarna på bilden i modulen. När pilarna pekar åt olika håll är det ett tecken för dragkraft, 
när de är riktade mot varandra är det ett tecken för tryckkraft. På bilden kan man tydligt se att 
tryckkraften uppstår i underkanten där tryckankarna är infästa.  Denna kraftfördelning gäller 
endast för utkragande balkonger.  

 

Figur 9. På bilden visas hur krafterna verkar på själva HIT modulen. Denna bild är lånad från ett utdrag från 
Deutsche Institut für Bautechnik som har gjort tester för produkten. www.halfen.com 

3.3 Värmeegenskaper 

Isoleringen inuti HIT modulen består av polystyren cellplast (WLG 035) med ett lambda värde på 
0,035 W/(m · K) den är 80 mm tjock och går hela vägen längs med balkongplattan. På grund av 
att isoleringen inte bryts någonstans uppstår det inga köldbryggor. Armeringen, tryckankarna och 
röret som går igenom cellplasten är gjort utav syrafast stål vilket bidrar till ett mycket lägre 
värmeledningstal än för vanligt stål, som nämndes i punkt 3.1.  

3.4 Brand 

Eftersom Halfen med sin HIT-modul använder sig av det tyska brandskyddskravet DIN-normen 
istället för BBR har de olika beteckningar på sina brandklasser. I Sverige använder vi oss utav EI 

http://www.halfen.com/
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beteckning medan DIN-normen använder sig utav F. Den tyska DIN-normen är känd som ett av 
världens mest krävande klassificeringssystem för just byggnadsmaterial. 

 

 
 

Figur 10. Bilden visar hur en utdragen infästning ser ut när brandklassen är F90.  
Bilden tagen från www.halfen.se 

 
Halfen HIT modul kan levereras i standardutförande samt, om det finns särskilda 
brandskyddstekniska krav på brandmotståndsklassen hos balkonger, även i en F90-variant. F90-
varianten uppfyller vid montering enligt typgodkännande (Z‑ 15.7‑ 238) brandskyddskraven för 
F90. För att uppfylla detta krav läggs det in 2st mineritskivor, en på underkanten och en på 
ovankanten av modulen (figur 10).  

 

 
 

Figur 11. Bilden visar att hur en indragen infästning ser ut när brandklassen är F30.  
Bilden hämtad från www.halfen.se 

 
Om man vid ett standardutförande utan brandskyddskrav uppfyller de byggnadstekniska 
förutsättningarna (enligt figur 11) är också kraven för F30 uppfyllda. Särskilda byggnadstekniska 
krav som tillexempel som behövlig utrymningsväg, kan ställas på balkonger. Därvid måste man 
tänka på att balkonganslutningen utöver den brandskyddande utformningen också måste uppfylla 
de krav som ur brandteknisk synpunkt ställs på byggelementet som sådant. 
 

3.5 Beständighet 

Dragarmeringen består av svetsade rör av syrafast stål W 1.4571, hållfasthetsklass S 355 enligt 
officiellt certifikat Z-30.3-6, presskarvade med armeringsstål BSt 500 S enligt DIN 488. 
Tryckankare är gjorda utav syrafast stål av typen W 1.4571, certifikat Z-30.3-6. 
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Tvärkraftsarmeringen är också gjord utav syrafast stål, BSt 500 NR. Byglarna och 
transportarmeringen är av samma typ BSt 500. Detta gör att korrosionsrisken minskar betydligt 
vilket gynnar livslängden för balkongen. 

 

 
Figur 12. En bild där man kan se vad det är för material som används till HIT modulen. Bilden är hämtad 

från Halfens hemsida www.halfen.se 

3.6 Montage av HIT modulen 

Monteringen av HIT modulen är ganska enkel och informationen om hur man ska gå till väga 
finns att hitta på Halfens hemsida. Enligt Halfen själva är det på grund av de korta utstick i 
bakkanten av balkongen och tryckarmeringen i form av tryckankare som inte kolliderar med 
bjälklagets armering vid montage som gör den väldig tidseffektivt och och gör så att felkällorna 
minskar. Dessutom påstår Halfen att krantiden minskar men någon fakta som styrker detta 
påstående finns inte tillängligt. I figur 13 finns det en förklaring för hur man ska gå tillväga för en 
infästning på den utkragande varianten vid en platsgjutning. 

 

Figur 13. Bilden ger en enkel förklaring av hur monteringen av en HIT modul går till. Bilden är hämtad från 
http://www.halfen.se 
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3.7 Ljud och stegljud 

Halfen HIT Iso-element klarar i standardutförandet ljudisoleringskraven för loftgångar enligt 
BBR06. Vid opartiska mätningar på byggnadsplatser och i laboratorier (MPA Braunschweig) har 
olika element undersökts med avseende på deras ljudisoleringsegenskaper. Det visades sig att ett 
HIT element vid en laboratoriemätning uppnådde en stegljudsdämpning på 11 dB. Eftersom alla 
HIT moduler är uppbyggda på likadant sätt och har samma sorts isolering gäller detta för 
samtliga HIT varianter.   

3.8 Hjälpmedel till dimensionering, datorprogram 

Halfen Deha har tagit fram ett datorprogram som hjälper konstruktören att dimensionera 
balkongerna. Med beräkningsprogrammet kan konstruktören lätt räkna ut optimala längder, typer 
av inspänningar och aktuella snittkrafter . Man kan exportera dxf-filer och infoga dem som 
ritningsunderlag. Halfen erbjuder detta program helt gratis och det finns på deras hemsida för 
nerladdning.   

3.9 Analys fördelar och nackdelar med HIT 

Halfens HIT modul är väldigt effektiv mot köldbryggor och det är en stor fördel i jämförelse 
med en standard betongklacklösning. Min åsikt är att Halfen vidareutvecklar denna produkt och 
tar fram en variant med stenull istället eftersom det är bättre mot brand och möjliggör att göra 
rundare former på byggnaden. Cellplasten som Halfen använder sig utav är väldigt dåligt mot 
brand på grund av att cellplasten brinner vid lägre temperatur än stenull. Mineritskivan som 
tillämpas för att uppnå F90 i brandklass har ingen isolerings förmåga vilket skapar en liten 
köldbrygga i sig. På grund av att cellplasten är så pass mycket hårdare än vad stenull är blir det 
väldigt svårt att få fram en balkong som kan passa en rund byggnad. När det gäller 
beständigheten för HIT modulen uppfyller de kraven som ställs emot korrosion, med hjälp av att 
de använder sig utav syrafast stål vilket bidrar till att risken för blir avsevärt liten.  
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4 Isokorb 

4.1 Beskrivning av produkten 

Tillverkare av Isokorb modulen är det tyska företaget Schöck Bauteile GmbH. Isokorb modulen 
är ett bärande värmeisoleringselement för termisk separering av utkragande byggnadsdelar, 
oavsett om det rör sig om separering av betong-betong, betong-trä, betong-stål eller stål-stål. 
Schöck har ett stort urval av olika infästningar och lösningar för olika balkong typer.  

Isokorb modulen består utav ett isolerande skikt polystyren cellplast med drag och 
tvärkraftsarmering som går igenom isoleringen. I underkant finns det en HTE modul som är 
konstruerad för att ta upp tryckkraften, materialet är av högklassig finbetong omsvept av plast. 
Isokorb modulen använder sig utav mineritskivor både i ovan och underkanten. Dessutom har 
den ett brandsäkerts material gjort utav samman pressad stenull som skyddar cellplasten mot 
brand. 

  

 

Figur 14. Bilden visar hur Schöcks Isokorb ser ut. Figuren är hämtad från Schöcks hemsida www.schoeck.se 

 

4.2 Byggtekniskfunktion av Isokorb 

Isokorbens överkants armering är till för att ta upp den dragkraft som uppstår. Tryckkraften tas 
upp av en tryck bärare (HTE) som ligger vid underkanten som man kan se i figur 15 sektion A-A. 
Även Isokorben har en tvärkrafts bygel som tar upp den punktlast som uppstår i bakkanten av 
balkong elementet, om man till exempel vill ha en pelare där. 

http://www.schoeck.se/
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Figur 15. Bilden visar de olika armeringar som tar upp de krafter som uppstår vid infästningen av Isokorben. 
Bilden hämtad från www.schoeck.co.uk 

 

HTE modulen som ligger i underkanten av Isokorben är tillverkad på så sätt att den ska överföra 
den tryckkraft som uppstår. HTE modulen finns bara på typen KX och KF det vill säga för 
utkragande balkonger och balkonger med en annan nivå skillnad än bjälklaget. 

 

Figur 16. Bilden visar hur HTE modulen fungerar på Isokorben. Bilden är hämtad från www.schoeck.co.uk 

4.3 Värmeegenskaper 

Schöck har utvecklat Iskorb modulen så att den ska kunna isolera och förebygga köldbryggor så 
bra som möjligt. Polystyren som används som isolerings material har en god värmeisolerings 
förmåga med ett lågt värmekonduktivitettal på 0,035 W/m · K. Det syrafasta stålet som Schöck 
har använt sig utav vid tillverkning har ett mycket lägre värmeledningstal än vad de traditionella 
balkonginfästningarna med betongklack har, syrafast stål 15 W/m · K, medan den vanliga 
armeringen har ett värmeledningstal på 50 W/m · K. Skillnaden mellan den traditionella och 
Schöcks lösning på balkonginfästning är ansenlig när det gäller värmeegenskaper, se figur 17. 

 

http://www.schoeck.co.uk/
http://www.schoeck.co.uk/
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Figur 17. En tabell som visar skillnaden med vanlig lösning utan isolering och Isokorben. Bilden är hämtad 

från www.schoeck.co.uk 

 
4.4 Brand 

Schöcks Isokorb modul är godkänd av BS som är den brittiska versionen av BBR och står för 
Brittish standard. Den uppfyller alla brandsäkerhets regler så som BS 5588, BS7974, BS 8110-1, 
BS 8110-2 och BS EN 1992-1-2:2004 del 1-2, det vill säga regler för utformningen av produkten, 
konstruktions tekniska lösningar och de generella reglerna för brand.  

 

För speciella brandsäkerhets omständigheter när det gäller brand motstånd för balkonger kan 
Schöck tillgodose brandklass motstånd F90. De extra F90-materialen som sätts på ovan och 
undersidan av Isokorben är mineritskivor, se figur 18. Det är också viktigt att balkong plattan och 
det mellanliggande golvet också uppfyller de behörighetskrav som ställs för att infästningen ska 
bli F90 klassad. De skivor som läggs in bredvid mineritskivorna är ihoptryckta stenullsskivor som 
läggs in för att uppnå brandklass F90, de är både isolerande och brandsäkrade. 

 
 

Figur 18. På bilden kan man se vart mineritskivorna sitter. Man kan även se de samman pressade skivor av 
stenull som läggs in bredvid mineritskivorna i ovankanten. Bilden hämtad från www.schoeck.co.uk 

 

http://www.schoeck.co.uk/
http://www.schoeck.co.uk/
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4.5 Beständighet 

Förstärkningsarmeringen i Isokorben är av typen BSt 500 S enligt eurocode 2 National Annex. 
Hållfasthetsklassen för armeringen är S 235 JRG 1. Det syrafasta stålets hållfasthetsklass är S 460 
av typen BSt 500 NR. HTE modulen består av trycklagret, som är tillverkat av 
mikrostålfiberarmerad högpresterande finbetong, vilket ger Isokorb modulen en ökad 
värmeisoleringsförmåga på grund av dess lägre värmeledningstal och förbättrar hållfastheten i 

modulen. Isolerings materialet är av cellplast med ett lambda värde på 0,035 W/(m · K).  

Enligt BBA (British Boards of Agreement) ska samtliga Isokorb produkter ha en livslängd på 
minst 60 år.  

4.6 Montage 

Schöck har inte satsat så mycket på att förklara monteringen av Isokorb modulen med ord utan 
det de erbjuder är bilder på hur man ska gå till väga. I figur 19 kan man se dessa bilder och hur 
man ska montera ihop modulen. Enligt Schöck själva är monteringen så enkel at den ska kunna 
monteras av en enstaka montör. 

 
Figur 19. Bilderna visar hur man ska gå tillväga vid montering av Isokorben. Bilderna är hämtad från 

www.schoeck.co.uk 

http://www.schoeck.co.uk/
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4.7 Hjälpmedel datorprogram 

Schöck har utvecklat ett dator program som hjälper den enskilde konstruktören att dimensionera 
sin Isokorb infästning. Med hjälp av dator programmet kommer konstruktören inte att ha några 
helst problem med beräkningar vad det gäller Isokorb modulen. Programmet är programmerat så 
att man enkelt ska kunna göra om de ritningar man gör i programmet till dxf och dwg-filer. I 
figur 19 kan man se ett exempel på hur programmet ser ut. 

 

 
Figur 20. Bilden är visar hur datorprogrammet ser ut. Bilden är hämtad från www.schoeck.co.uk 

 
4.8 Analys av Isokorb 

Schöcks Isokorb är väldigt effektiv mot köldbryggor och har väldigt goda värmeegenskaper, se 
punkt 4.3 för skillnader mellan Isolerad och oisolerad balkonginfästning. Enligt de certifikat och 
de beräkningar som gjorts på de olika varianterna visar det sig att de klarar samtliga 
hållfasthetskrav som ställs. Det som är bra med Isokorb modulen är att Schöck har tänkt mycket 
på brandsäkerheten och har lagt in extra skivor av stenull som ska hjälpa mot eventuell brand. 
Schöck har en variant med bara stenull men denna sort är inte till för fritt utkragande balkonger 
utan för balkonger med bärande pelare i framkanten. När det gäller HTE modulen som KX och 
KF använder sig utav för att överföra tryckkraften finns det inte så mycket information om på 
deras hemsida utöver vad den är gjord utav och vad den är till för. 

http://www.schoeck.co.uk/
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5 Isopro 

5.1 Beskrivning av produkten 

Isopro är en termisk balkonginfästning. Produkten är en uppföljning av ett traditionellt 
isoleringselement, optimerad och utvecklad så att den skapar en termisk isolering längs med hela 
infästningen så att den enkelt kan lösa problemet med köldbryggor och kraftöverföringar. 
Produkten är unik på det sätt att man använder sig av speciella betongklossar istället för rostfritt 
stål i kompressionszonen som är till för att överföra tryckkrafter från balkongen till bjälklaget. 
Isopro finns i ett stort antal utförande och kan enkelt anpassas för att utföra de flesta uppstående 
konstruktionsbehov. 

Isopro är uppbyggd på det sätt att det finns en mineritskiva i ovan och underkanten för att öka 
brandsäkerheten. Isolerings materialet är gjort av polystyren som ska isolera infästningen så att 
det inte uppkommer köldbryggor. Längsgående armering sitter i ovankant för att ta upp 
dragkrafterna. I underkanten finns en betongkloss och en tvärkraftsarmering som skär igenom 
isolerings materialet.  

 

Figur 21. En bild som visar hur ett Isopro element ser ut. Bilden hämtad från www.skbvast.se 
 

5.2 Byggteknisk funktion av Isopro 

Isopro har en dragkrafts armering på ovan sidan som tar upp den dragkraft som uppstår. Tryck 
tas upp av den betongkloss som finns på undersidan av Isopro modulen. Isopron har även en 
tvärkrafts bygel för att överföra den tvärkraft som uppkommer vid belastning. 

 
Figur 22. Bilden visar vilka krafter som påverkar balkongen. På underkanten av Isopro modulen kan man se 
den special tillverkade betong klossen som tar upp tryck och tvärkraften. Bilden är hämtad från www-h-bau.com 

http://www.skbvast.se/
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Betongklossen är konstruerad för att ta upp rena tryckkrafter. Den är försedd med ett 
friktionsdämpande lager (se figur 23, Gleitlager på tyska) för att undvika ”gnisselljud” som 
uppstår mellan balkongplattan och bjälklaget beroende på olika lastväxlingar. 

 

Figur 23. En figur som illustrerar betongklossen som ligger i underkanten av Isopro, man kan också se det 
friktionsdämpade lagret (Gleitlager). Bilden är hämtad från www.h-bau.com 

5.3 Värmeegenskaper 

Isopro använder sig utav polystyren cellplast av typen WLG 035 med 80 mm i tjocklek och som 
har ett lambda värde på 0,035 W/(m · K). De köldbryggor som uppstår vid vanliga 
balkonginfästningar utan isolering vid betongklacken förekommer inte med Isopro på grund av 
att Isopro är isolerad längs med hela infästningen. Isoleringen bryts inte någonstans utan den är 
utformad på det sätt att bara armeringen går igenom den, vilket drar ner på värme förlusterna 
avsevärt. H-bau har använts sig utav syrafast stål på armeringen som går igenom isoleringen vilket 
bidrar till lägre värmeledningstal, som i sin tur bidrar till lägre värmeförluster.  

5.4 Brand 

Isopro uppfyller DIN 4109 norms krav för brandskydd. Alla Isopro element är F30 klassade, 
man kan i figur 24 se hur själva konstruktionen är tänkt att se ut.    

 
 

Figur 24. Figuren visar vart elementen ska sitta för att uppfylla brandklass f30. Bilden visar även vart A1 
materialet ska ligga vid dörr infästningen. Bilden är hämtad från www.h-bau.com 

 

http://www.h-bau.com/
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Alla Isopro element kan tillgodose brandsäkerhetsklass F90, uppfyllandes de tekniska 
behörighetskrav som ställs på brandsäkerhet för balkonger. F90 säkrade mineritskivor läggs i 
ovan och under kanten av Isopro elementet se figur 25. För att Isopro ska kunna uppnå F90 
klassen är det viktigt att alla de andra komponenterna också uppfyller dessa behörighetskrav. 

 

 
 

Figur 25. På denna bild kan man se vart de extra skivorna för att uppnå F90 brandklass ska läggas. Bilden 
är hämtad från www.h-bau.com 

 
5.5 Beständighet 

För att klara av korrosionsproblematiken så är samtliga armeringsjärn i cellplastdelen utförda i 
syrafast stål. De delar som gjuts in i bjälklaget respektive betongplattan är utförda av vanligt 
kamstål B500BT. De olika stålsorterna svartstål mot syrafast stål är friktionssvetsade mot 
varandra. Detta är det enda sättet på vilket man kan erhålla en fullvärdig förankring då 
stålsorterna normalt kräver olika ”traditionella” svetsmetoder. 

 

Figur 26. Bilden visar vad de olika armeringarna är gjorda utav. Texten i bilden är på tyska men 
benämningarna på stålet är den samma. Bilden hämtad från www.h-bau.com 

http://www.h-bau.com/
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5.6 Montage 

I figuren nedan kan man se hur man ska gå till väga för att montera Isopro modulen. H-baus 
installations guide är väldigt enkel och monteringen kan enkelt skötas av en enda montör, enligt 
dem själva.  

 
 
Figur 27. En kort guide om hur man monterar Isopro modulen. Texten är på engelska. Bilden är hämtad från 

www.h-bau.com 
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5.7 Hjälpmedel datorprogram 

Isopro har ett datorprogram som underlättar för konstruktören när det gäller dimensionering av 
balkongerna. Programmet finns att ladda ner gratis på www.h-bau.com. H-bau har programmerat 
dimensionerings programmet så att man enkelt ska kunna exportera sina ritningar till AutoCAD. 
Programmet dimensionerar efter tyska, schweiziska och polska standarder.  

 

 
 

Figur 28. En bild som visar hur själva datorprogrammet ser ut. Bilden är hämtad från www.h-bau.com 
 

5.8 Analys av H-baus Isopro 

Tittar man på skillnaden mellan en standardlösning med betongklack och H-baus Isokorb är 
skillnaden störst när det gäller värmeisoleringsförmåga. Isokorb modulen är helt obruten vid 
infästningen medans betongklacken saknar isolering vid infästningen. Det negativa med H-baus 
Isokorb är att den saknar en lösning med stenull för utkragande balkonger, vilket gör det svårt att 
få fram rundare former på balkonger. För att uppnå brandklass F90 använder sig Isokorb 
modulen av mineritskivor vilket ger en liten köldbrygga. 

Det positiva med Isopro modulen är den betongkloss som ligger i underkanten som tar upp den 
tryckkraft som uppstår är omsvept med ett friktionsdämpade material som motverkar gnisselljud. 
Enligt H-bau så sänks priset i tillverkning på grund av att de använder sig utav betongklossen. 
Men inget står på deras hemsida eller på deras certifikat om huruvida den är isolerande eller inte, 
vilket jag misstänker att den inte är. Detta drar ner modulens värmeisolerings förmåga. 

http://www.h-bau.com/
http://www.h-bau.com/
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6 Egcoboxen 

6.1 Beskrivning av produkten 

Max Franks Egcobox köldbrygge brytande element är en lösning som är framtagen för kraft 
överföring av utkragningselement (både med och utan moment), samtidig som köldbrygge 
problematiken är tillvaratagen. Brukas vanligtvist i övergång mellan balkong och bjälklag eller 
också mellan bjälklag och loftgång, men alla problemställningar med krafter och köldbryggor kan 
lösas, till exempel övergång mellan vägg och bjälklag.  

Max Frank har en väldigt stor allsidighet när det gäller produkter för balkonginfästningar. I tillägg 
till alla standardversioner som är tillgängliga är det också möjligt med skräddarsydd produktion 
för att tillmötesgå geometriska och konstruktionsmässiga behov. Egcoboxen finns i 3st olika 
isolerings material cellplast, stenull och även foamglas.  

Egcobox modulens stenulls variant kan komma både i 120mm, 100mm och 80mm tjocklek på 
isolerings materialet. Cellplast varianten kommer bara i 80 mm tjocklek som sluts av 
mineritskivor i ovan och underkanten för att uppnå de brandsäkerhetskrav som ställs.   

 

Figur 29. Bilden visar de 3 olika isolerings material som Max Frank använder sig utav. Bilden är hämtad från 
www.rolf-dickman.se. 

 

6.2 Byggtekniskfunktion av Egcoboxen 

Egcoboxen är konstruerad för att överföra de krafter uppstår vid infästning av elementet till 
bjälklaget. Överkantsarmeringen, som omsluts av ett rostfritt stål överför den dragkraft som 
uppstår när balkongplattan belastas plus balkongplattans egentyngd. Det finns även en tvärkrafts 
bygel som skär igenom isoleringen för att överföra tvärkraften. Tryckankrarna som är av syrafast 
stål i underkanten överför tryckkraften som uppkommer på grund av belastning av betongplattan, 
men den bär även plattans egentyngd.  

 
 

Figur 30. Bilden visar vart de kraftöverförande komponenterna sitter på Egcoboxen. Bilden hämtad från 
www.maxfrank.de 

http://www.rolf-dickman.se/
http://www.maxfrank.de/
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6.3 Värmeegenskaper 

Max Frank har tagit fram en bred variation på isolerings material till Egcobox modulen. Egcobox 
modulen har en variation av isoleringsmaterial men främst används stenull och cellplast vid 
balkonginfästningar. Cellplasten och stenullen har båda ett lambda värde på 0,035 W/(m · K). 
Eftersom stenullen kan komma i olika tjocklekar varierar det totala värmekonduktivitet talet för 
modulen. Cellplast typen har ett totalt värmekonduktivitetstal på 0,18 W/(m · K) vilket gäller för 
hela infästningen. Den blir lite högre än stenullens pågrund av mineritskivor på ovan och under 
sidan av modulen. Medan den 80mm tjocka stenulls sort har ett totalt värde på 0,16 W/(m · K). 
120mm isolerings, stenullssorten ger ett värde på 0,13 W/(m · K) vilket bidrar till ännu lägre 
värmeförluster, se figur 31.  

 

 
 
 

Figur 31. Bilden visar att även om man använder sig utav cellplast varianten så und-kommer man inte 
köldbryggorna helt, även om en bra isoleringsförmåga uppnås. Dessa värden har Rolf Dickman erhållit från 

Prime Project AB som har gjort beräkningarna. Bilden hämtad från www.rolf-dickman.se 
 

6.4 Brand 

Samtliga Max Franks Egcobox varianter uppfyller DIN 4102-2 : 1977-09 norms krav för F90 i 
brandsäkerhetsklass. Produkten är testad av (MPA) Braunschweig och har blivit godkänd. 
Cellplast varianten uppfyller detta krav på grund av sina mineritskivor som ligger i ovan och 
underkanten av Egcobox modulen. Max Franks stenulls sort uppfyller F90 klassen, utan några 
som helst andra byggtekniska åtgärder eftersom stenull har en väldigt hög bränningsgrad. 

6.5 Beständighet 

Max Frank har utvecklad Egcobox modulen på så sätt att armeringen och de båda stålrören som 
går igenom isoleringen är av rostfritt stål, för att motverka mot eventuell korrosion. Den tekniska 
beteckningen för detta rostfria stål är BSt500 NR. Som nämnts i punkt 6.3, kan Egcobox 
modulen komma i olika isoleringsmaterial. Förstärkningsarmeringen är av typen BSt500 s.  

http://www.rolf-dickman.se/
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Figur 32. Bilden visar vart de rostfria stålet finns. Bilden är hämtad från www.maxfrank.com 

6.6 Montage 

Egcobox modulen kan fås med prefabricerade balkonger, men även omonterad. Det vill säga 
modulen är redan in gjuten i balkongen som sedan monteras och gjuts in med bjälklaget, se figur 
33. En full installations manual och anvisningar finns att hämta från www.maxfrank.com. 

 

 
 

Figur 33. Bilden visar en prefabricerad balkong som man sedan ska fästa in i bjälklaget. Bilden hämtad från 
www.rolf-dickman.se 

6.7 Ljudegenskaper 

Max Franks Egcobox är inte bara en värmeisolerings modul, utan den är också ljudisolerande. 
Enligt Gartenmann Ingenieur AB (som är ett akustik testande företag), så reducerar Egcobox 
modulen i jämförelse med en traditionell balkonginfästning med brytande isolering vid 
infästningen ljudet med 8-11 db. 

6.8 Hjälpmedel datorprogram 

Max Frank har ett datorprogram som ska underlätta dimensioneringen av balkongerna. 
Programmet kommer med olika standarder och språk, vilket underlättar för kunden. Alla 
beräkningar som är gjorda för balkongen kan enkelt fås ut i ett word-dokument. Programmet 
finns att ladda ner gratis på www.maxfrank.com. 

http://www.maxfrank.com/
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6.9 Analys av Egcobox modulen 

Max Franks Egcobox modul är väldigt flexibel och kommer i 3 olika isolerings alternativ, vilket 
ger kunden ifråga ett brett urval. Enligt Max Frank själva är produkten även anpassad på så sätt 
att den ska vara lätt att skräddarsys efter kundens behov. 

Egcobox modulen har väldigt låga värmekonduktivitetstal vilket främjar värmeisoleringen i 
byggnaden. Det som också är positivt med modulen är att den har en stenulls sort för fritt 
utkragande balkonger vilket de övriga balkonginfästningarna inte har. Då man använder sig utav 
stenull kan man få den rundare varianten av infästning av balkonginfästningen, eftersom stenull 
inte är lika hårt som cellplast vilket gör den betydligt enklare att böja. 

Max Frank, liksom de andra tillverkarna av isolerande balkonginfästningar, har använt sig utav 
rostfritt stål för att motverka korrosion. Rostfritt stål har även ett mycket lägre värmeledningstal. 
Egcobox modulen kommer också i många andra olika alternativ, det vill säga att Max Frank kan 
förse de flesta typer av infästnings varianter som finns idag. Modulen uppfyller alla krav på 
hållfasthet och brandsäkerhet och certifikat på dess godkännande finns att få tag på antingen från 
leverantörerna, eller via nedladdning från Max Franks hemsida. 
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7 Termokorb 

7.1 Beskrivning av produkten 

 

 

Figur 34. Bilden visar hur ett NIRO thermokorbser ut. Bilden är hämtad från www.avi.at 

NIRO thermokorb är ett värmeisolerande, kraftöverförings element mellan bjälklag och balkong. 
Även denna produkt använder sig utav cellplast som isolerings material. Rostfritt stål överför de 
krafter som uppstår. Denna produkt är tillverkad av det tyska företaget AVI. Eftersom denna 
produkt tagit fram ganska nyligen, så finns det inte lika mycket information om den som om de 
andra balkonginfästningarna.  

7.2 Analys av NIRO thermokorb 

Det positiva med NIRO thermokorb är att den är väldigt enkelt konstruerad utan någon speciell 
tryckkrafts upptagnings lösning. Den använder sig istället av ett rostfritt stålrör som sveper om de 
armerings byglar som är till för att ta upp tryckkraften. Men ett stort minus för denna balkong 
infästning är att den inte uppfyller brandskyddskraven. Ingen av deras typer av NIRO 
thermokorb har någon mineritskiva som kan skydda mot brand. Eftersom NIRO thermokorb 
använder sig utav cellplast som isolerings material utan något extra brandskydd är detta väldigt 
riskabelt ur brandkravs synpunkt. 

AVI har gjort ett väldigt enkelt beräkningsprogram för sina kunder när det gäller beräkningar. 
Det är ett excel baserat program, vilket gör att man inte kan överföra några ritningar till 
AutoCAD. Negativt med programmet är också att det endast finns på tyska. 
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8 Resultat 

I princip är samtliga produkter som nämns i detta arbete väldigt lika varandra. Skillnaderna 
mellan de 5 omnämnda balkonginfästningarna är jämförelsevis små, Den aspekt där de skiljer sig 
mest åt är i det nedre partiet av produkten, det vill säga att produkterna har lösningar som skiljer 
sig ifrån varandra när det gäller tryckkrafts överföring. Samtliga tillverkare har sin egna unika 
lösning vad gäller tryckkrafts-överföring. 

 

Figur 35. Tabellen är en kort sammanställning av de olika typerna av isolerande balkonginfästningar.  

Det som också skiljer dessa isolerande balkonginfästningar åt är att vissa av dem skapar en 
köldbrygga i sig, det vill säga att produkten använder sig utav ett brandskyddande material för att 
uppfylla brandkraven. HIT, Isopro och Isokorb använder sig utav mineritskivor för att klara 
brandklasskraven F90. På grund av att mineritskivan inte är utav isolerande material bringar den 
fram en köldbrygga i sig. Isopro använder sig även utav en betongkloss omsvept med gummi för 
att klara de tryckkrafter som uppstår, vilket bidrar till att en köldbrygga uppstår. Ur 
isoleringssynpunkt skulle jag vilja påstå att Egcoboxen är ledande på grund av att MaxFrank har 
tagit fram ett stenulls alternativ som isolerings material till sin produkt. Att Egcoboxen har stenull 
bidrar till att man inte behöver skydda den mot brand med hjälp av mineritskivor och efter som 
den är väldigt enkelt uppbyggd har den inte några stora köldbryggor när det gäller tryckkrafts 
överföring. 

När det gäller hålfastheten hos dessa balkonginfästningar, är skillnaden mellan dem väldigt liten. 
Samtliga produkter uppfyller kraven hos respektive institution som utfört tester på produkterna.  

Leverantör Typ Brand Beständighet λ-Värde Isoleringstyp Land 

AVI 
Thermokor
b F90 Syrafast stål 

0,035 
W/mk Cellplast De 

Halfen HIT F90 Syrafast stål 
0,035 
W/mk Cellplast De 

H-Bau Isopro F90 Syrafast stål 
0.035 
W/mk Cellplast De 

Max Frank GmbH & 
Co. KG Egcobox F90 Syrafast stål 

0,035 
W/mk Cellplast/min.ull De 

schöck ltd Isokorb F90 Syrafast stål 
0,035 
W/mk Cellplast De 
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