
Isola AirGuard® Smart

Torra och sunda hus

Ångspärr med variabelt ånggenomgångs- 
motstånd

Fuktreglerande ångspärr 



Isola AirGuard® Smart

Variabel ångspärr – en säkerhetsventil  
mot instängd fukt!

Diffusionsöppen under den varma 
årstiden  
Vid hög relativ fuktighet (RF) har AirGuard® 
Smart lågt ånggenomgångsmotstånd  
(”öppet membran”). På så sätt kan fukt  
torkas ut genom diffusion.  
Hög RF bildas när konstruktionen innehåller 
fukt och samtidigt värms upp av solen.

Ångtät under den kalla årstiden  
Vid låg relativ fuktighet (RF) har AirGuard® 
Smart högt ånggenomgångsmotstånd 
(”stängt membran”). Detta innebär att 
fukt inte kan tränga in i konstruktionen.  
Under vintern är det vanligtvis låg RF och  
då fungerar AirGuard® Smart som en  
traditionell ångspärr.

Isola AirGuard® är en variabel  

ångspärr (även kallad ångbroms)  

som gör det möjligt att torka ut  

fukt på konstruktionens varma  

sida.

Med hjälp av ett aktivt membran 

är AirGuard® Smart ångtät  

(diffusionstät) när konstruk- 

tionen är torr och har låg relativ  

fuktighet och den är diffusions- 

öppen när konstruktionen inne- 

håller fukt och har hög relativ  

fuktighet.

På så sätt fungerar AirGuard® 

Smart som en ”säkerhetsventil” 

där det finns eller skulle kunna  

uppstå instängd fukt i konstruk-

tionen.

Så fungerar AirGuard® Smart
Isola AirGuard® Smart består av tre skikt med ett aktivt membran som funktionsskikt.
Detta innebär att produkten har förmågan att öppna och stänga sig helt beroende på 
konstruktionens relativa fuktighet. 



PRODUKTFAKTA

Variabel ångspärr – en säkerhetsventil  
mot instängd fukt!

Stark och flexibel
Isola AirGuard® Smart är stark, lätt och flexibel och monteras 
på samma sätt som traditionella ångspärrar, med överlappning  
och klämda fogar, så att man erhåller ett invändigt spärrskikt  
som är lufttätt. AirGuard® Smart är 100 % lufttätt och har  
mycket bra åldersbeständighet.

Som tillbehör levereras tejp, manschetter och butylband som 
gör det enkelt och säkert att bygga lufttätt, fuktsäkert och 
energieffektivt.

• Aktivt membran

• Variabelt ånggenomgångsmotstånd

• Sd-värde, 0,05 till > 30 m

• Hög uttorkningskapacitet

• Reglerar fuktinnehållet

• Lufttät och energieffektiv

• Våningshögt effektivt  
 utformat

• Stark med hög rivhållfasthet

Aktuella användningsområden är  
platta kompakta tak, väggar som  
kan utsättas för sommarkondens 
(fritidshus), bjälklag under delvis 
uppvärmda tak (A-takstolar), 
golvbjälklag över kryputrymme, 
samt väggar av tegel eller betong. 
(Både över och under mark). Se 
förutsättningar i SINTEF TG 20321.

OBS! Man får inte använda  
AirGuard® Smart i rum med hög  
temperatur och luftfuktighet som  
t.ex. simhallar, badrum och  
liknande. Produkten får inte heller 
användas i samband med gröna  
tak eller fuktabsorberande iso- 
leringsmaterial eller vid branta  
tak/väggar som är i permanent  
skugga. Vid speciella förhållanden  
ska ska man göra en fuktteknisk 
bedömning.

För kompakta konstruktioner
Isola AirGuard® Smart kan användas i tak, väggar 
och golv, i normalt torra byggnader. Förutsättningen  
är kompakta konstruktioner där alla hålrum isoleras 
fullt ut och att den invändiga beklädnaden har lågt  
ånggenomgångsmotstånd dvs ett öppet material. 



Egenskap Enhet Värde

Brandklass klass E

Variabelt ånggenomgångsmotstånd s/m 2 000...>1 200 000

Variabelt ånggenomgångsmotstånd m ( Sd-värde ) 0,05… >30

Luftgenomsläpplighet ml/min 0 (Lufttät )

Draghållfasthet, längsgående  N/50mm 360
Draghållfasthet, tvärgående N/50mm 300

Brottöjning, längs-/tvärgående % 38

Spik/rivhållfasthet - längsgående N 310
Spik/rivhållfasthet - tvärgående N 330

Temperaturbeständighet grader C ÷ 40 till + 80

Torra och sunda hus

TILLBEHÖR

Isola Vindskydd Tejp
Tyvek®-tejp för försegling av 
överlapp och anslutning till andra 
byggnadsdelar.

Dim: 60 mm x 25 m

Isola Rörmanschett 
Specialmanschett för försegling 
runt rörgenomföringar.

Dim: storlekar från Ø 8 – 210 mm

Isola Butylband
Dubbelhäftande för försegling 
och anslutning mot detaljer.

Dim: 30 mm/50 mm x 15 m

Material Polypropylen / Typar (PP)  

Vikt 139 g/m2 

Rulldimension 2,60 x 25 m / 50 m 

Rullens vikt ca. 9,5 kg / 18 kg

Produktspecifikationer
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289 33 Knislinge
Tel: 08 444 78 80  
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