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26 fakta som visar att Ventilerad 
Platon är fuktspärren för alla 
typer av hus och lokaler



…använts i mer än 15 år 
och i mer än 10 000 objekt
Mycket goda resultat sedan 1986, i mer än 10 000 
objekt och i samtliga opartiska studier.

…garanterar att hela ytan torkar ut
Alla skrymslen och vrår blir åtgärdade – ingen zon 
lämnas utanför. Professorer vid KTH, CTH, LTH och 
Provningsanstalten lovar att fukt torkar och att 
biologiska och kemiska processer stoppas.

…alltid är en fuktspärr, även utan fläkt 
System Platon är i grunden en typgodkänd fukt-
spärr, även om ventilationen stängs av så skyddas 
alltid golvet och följdskador undviks.

…är en mycket bra emissionsspärr
Själva Platon-mattan har stor täthet mot emissioner 
även när ventilationen inte är i drift. Med ventila-
tionen igång minskar emissionerna mångdubbelt.

…”torkar ut” 
emissionerna ur bjälklaget 
Undersökningar gjorda av AK-konsult visar att 
koncentrationen av emissioner under Platon-mattan 
sjunker när man använder Ventilerad Platon.

…är en mycket bra alkalispärr
Ventilerad Platon behåller alltid sina goda egen-
skaper, oavsett betongkvalitet eller alkalitet.

…inte är dyr 
Inte ens när man måste avjämna betongplattan 
är investeringskostnaden jämförelsevis hög.

…har låg driftskostnad
De låga flödena kräver endast låg effekt på 
fläkten. Driftskostnaden för fläkt och uppvärmning 
av ventilationsluft blir därmed mycket låg, uppåt
3-5 gånger lägre än annars.

…ger Dig endast en enda part 
Isola Developments är den Du talar med om 
projektering, utbildning, uppföljning mm. Inga fler!

…ger Dig ett pris för allt
Priset för Ventilerad Platon omfattar materialspeci-
fikation, dimensionering, funktionskontroll, råd, 
utbildning – ja i princip allt Du behöver under entre-
prenaden.

…alltid finns till hands
Vår tekniska support är unik och rätteligen välkänd. 
Du kan t o m få hjälp på lördagar.

…tillåter att fläkten eller sugpunkten
placeras var man vill
Fläkten kan i princip alltid placeras på den ur 
användarsynvinkel bästa placeringen.

…har enkla kanaldragningar 
Ventilerad Platon är ett så sofistikerat system att t.ex 
kanaldragningarna minimeras.

 (x 103 s/m)  Platon 
 matta  Epoxi  Silaner
  
Täthet mot fukt  >10 000  <700  <85 
Täthet mot emissioner 
   mot butanol  >4 000  1600 - 3200  0 - 600
   mot 2-etylhexanol >10 000 150 - 230 12 - 23

Källor: Chalmers och AK-konsult
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26 fakta:
Ventilerad Platon är den enda fuktspärren som samtidigt…

= Exempel på placeringar av fläkten eller sugpunkten



…inte stör allmänventilationen
Vi arbetar med låga flöden och uppnår ändå bästa 
funktion. Uppåt 5 gånger mindre mängd luft leder 
till att allmänventilationen normalt inte störs.

…arbetar med 
tvådimensionell strömning
När man allmän-ventilerar ett rum så tar man ju inte 
in luften längs en sida och släpper ut den längs hela 
andra sidan. Nej – man har oftast ett, eller flera 
tilluftsdon, överluft och ett frånluftsdon. På samma 
sätt arbetar Ventilerad Platon – effektivt och med 
låga flöden.  

…är ett integrerat och 
samutvecklat system
Alla delarna i Ventilerad Platon är utvecklade för 
att på bästa sätt fungera ihop med varandra. Spjäll, 
fläkt mm är alltså optimalt anpassade systemet. 
Därmed är det enkelt, snabbt och säkert att mon-
tera Ventilerad Platon.

…har mycket stor flexibiltet 
för olika golvmaterial
Parkett, spånskivor, avjämningsmassa, uppreglade 
golv, överbetong, laminatgolv – alla övergolv kan 
användas.

…passar bra med golvvärme
Ventilerad Platon kan utmärkt kombineras med 
olika former av golvvärme. 

…har hög kvalitet 
och stor miljöhänsyn
Isola är certifierat enligt ISO 9001 och godkänt enligt 
EMAS. På vår hemsida hittar Du miljödeklarationer, 
varuinformationer, tekniska specifikationer mm.

…ger korrekt montering 
tack vare kvalitetssäkringen
Kvalitetssäkringsprogrammet medför att alla själva 
kan kontrollera att de gjort på bästa sätt. Men 
för säkerhets skull sänder vi alltid ut en oberoende 
konsult (oftast en s.k. Byggdoktor – landets främsta 
fuktskadeutredare) för att kontrollera att allt blev 
rätt.

…har 10-års funktionsgaranti
Vi ersätter, vid fel, inte bara för produkterna utan 
även för följdskadorna. Detta tror vi är unikt.

…ger mycket bra 
ergonomiska effekter 
System Platon Golv ger, enligt tester vid Klinisk 
Fysiologisk Forskning, golvet mycket positiva 
ergonomiska effekter.

…ger optimal stegljudsdämpning 
System Platon Golv ger erforderligt skydd mot
stegljud mellan våningsplan.

…har dokumenterad hälsoeffekt
Flera undersökningar, bl a hos YMK i Örebro, visar 
att de boende mår bättre efter åtgärden.

…räddat miljön i skolor, 
daghem, kontor, bostäder mm
Ventilerad Platon kan användas i alla typer av 
byggnader. 

…har garantiutbildade entreprenörer
Vi utbildar särskilt de entreprenörer som skall mon-
tera Ventilerad Platon med garanti.

26 fakta:
Ventilerad Platon är den enda fuktspärren som samtidigt…



Isola-Platon ab
Industrivägen 1
Box 4039, 
171 04 Solna

Tel: 08-444 78 80
Fax: 08-730 23 51
e-post: isola-platon@isola.se 
Internet: www.isola.se
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www.isola.se
Din fukthjälp på nätet

Räkna ut hur 
mycket det behövs till 
det aktuella objektet!

Ställ en fråga om 
fukt och vi svarar 
inom 1 dag!

Återförsäljare för 
System Platon?

Ritningar, anvisningar, 
deklarationerspecifika-
tioner mm.

Våra produkter, för-
packningsstorlekar mm.

Kontakta 
våra säljare.

Våra 
applikationer; 
• källare
• golv
• tak 


