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Fuktreglerande ångspärr - ångbroms 

Produktdata 
Materialbeskrivning 
3-skikt - aktivt membran laminerat mellan två skikt  
Typar® polypropylenfiberduk. 
Vikt ca. 140 g/m2 
Rulldimension: 2,60 x 25m 
Innehåll rull: 65m2 

Produktbeskrivning 

Isola AirGuard Smart består av ett aktivt membran 
som laminerats mellan två skikt av Typar® 
polypropylen- duk. Det aktiva membranet gör det 
möjligt att reglera fuktinnehållet i konstruktionen 
beroende på den omgivande relativa fuktigheten. 
AirGuard Smart är diffusionstät när konstruktionen är 
torr med låg relativ fuktighet och den är 
diffusionsöppen när konstruktionen innehåller fukt 
med hög relativ fuktighet. Isola AirGuard Smart 
fungerar som en «säkerhetsventil» i det fall det finns 
eller skulle kunna uppstå fukt i konstruktionen. 
 
 
 
  

Montering 
Isola AirGuard Smart levereras i våningshöga format och 
ska i första hand monteras horisontellt i linje med 
väggkonstruktionen. För användning i takkonstruktioner 
kan AirGuard Smart även monteras parallellt med 
reglarna vilket är mest lämpligt. AirGuard Smart är stark, 
lätt och smidig och monteras generellt sett som en 
traditionell ångspärr med överlappande fogar som kläms 
ihop för att erhålla ett inre barriärskikt som är lufttätt.  
För genomföringar tätningar mm. används särskilt 
anpassade tillbehör. 

Användning 
Isola AirGuard Smart ska användas som ångspärr 
på den varma sidan av konstruktionen och kan 
användas både i tak och väggar i normala och torra 
byggnader. En förutsättning är att konstruktionen  är 
kompakt, att alla hålrum är isolerade fullt ut och att 
det används en invändig beklädnad av material med 
lågt ånggenomgångsmotstånd. 

Lagring 
Torrt och frostfritt skyddad mot solljus ( UV-bestrålning ) 

Tillbehör 
Isola Vindskydd Tejp (Tyvek® Tejp)   
Isola Butylband 
Isola Rörmanschetter 
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Godkänningar 

Isola AirGuard Smart    
Fuktreglerande ångspärr - ångbroms 

Egenskaper Värde 

Brandmotstånd (Klass) E 
Slagfasthet  Godkänd 
Vattentäthet (Kg/m2 s) 3, 40 e-8  ± 0,8 e-8  
Ånggenomgångsmotstånd, (Sd) (m)  
Denna testmetod redovisar här enbart ett fast mätvärde.  
För uppmätta variabla värden se tabell ovan   

13 ± 3 

Beständighet:  Ånggenomgångsmotstånd (Sd) 
Alkalibeständighet: Brottöjning 

 Godkänd 
 Godkänd 

Streckstyrka (N/50 mm) 
      Längdriktning 
       Tvärriktning       

  
360 ± 60  
300 ± 60 

Brottöjning (%) 
       Längdriktning 
       Tvärriktning       

  
30 ± 10  
20 ±  7 

Rivstyrka  (N) 
       Längdriktning 
       Tvärriktning          

  
310 ± 110 
330 ± 110 

Fläkhållfasthet (N/5 cm) 190  -50 
Farliga ämnen (Notat 1) NPD** 

 
Notat 1: När det inte finns någon europeisk testmetod tillgänglig är ingen värden fastlade 
*Ingen prestanda fastställd 

Deklarerade egenskaper EN 13984-2013 

Egenskaper Värde 

Luftgenomsläpplighet (Bendtsen) ml/min   0(Lufttät) 
Variabelt ånggenomgångsmotstånd, (m) (Sd-värde) 
Variabelt ånggenomgångsmotstånd, s/m 

        0,05 till > 30                                   
2 000 > 1 200 000 

Densitet av vattenångans flödeshastighet (g) (kg / (m² s)) 3,40E-08  ± 0,8E-08  

Temperaturbeständighet -40- +80 
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