
FÖR MODERNT TRÄHUSBYGGANDE
MEMBRAN

Vi på Ergofast är infästningsspecialister med premiumprodukter för professionellt byggande, 
Men vi erbjuder mer än enbart produkter. Vår kunskap finns till ditt förfogande för att finna  
konceptuella helhetslösningar, optimerade infästningslösningar, beräknings- och konstruktions-
support samt materialmängdning.  

Tillsammans med Holz Technics konstruktionsteam med 30 ingenjörer arbetar vi 
fram den bästa lösningen för ditt projekt. Vi använder oss av WUFI®–program-
varan för att projektet ska dra nytta av uppdaterad forskning om ångdiffusion 
och fukttransport i byggmaterial.  

Holz Technic är träspecialisten Rothoblaas varumärke för infästningar, beslag, 
membran, tejper och verktyg. Samtliga produkter är noggrant kontrollerade, 
certifierade för att säkerställa hög kvalitet, hållfasthet och säker användning.

Ångbroms och vindskydd finns i andra dimensioner men då som beställningsvara.

Ergofast har produkter och tjänster för  
ett modernt, hållbart byggande i trä

Kontakta  
Richard Wagner +46 (0) 70-532 82 58
richard.wagner@ergofast.se

www.ergofast.se

MEMBRAN I LAGER
Byt 400 Bytum 400  1,0x50m
Climatt 160  Clima Control 160 TT  1,5x50m
Clima 80 Clima Control 80  1,5x50m
4010003 Radon Floor 350  2,0x25m
4010004 Underlagsduk Traspir Evo 160 TT  1,5x50m
4010008 Vindskydd Traspir 75  1,5x100m
T95 Vindskydd Traspir 95  1,5x50m
4010006 Vindskydd Traspir 110  1,5x50m
T11030 Vindskydd Traspir 110  3,0x50m
T11530 Vindskydd Traspir 115  3,0x50m
Vv12030 Ångbroms Vapor Innnen 120  3,0x50m
4010012 Ångbroms Vapor Innnen 100  1,5x100m

Diffusionsöppna 
membran som låter 
husen andas. 



Traditionell teknik med diffusionstäta tak – 
alltså med skivor, plast och takpapp som 
håller konstruktionen torr och med god  
ventilation – fungerar bra så länge 
 isoleringen är bristfällig och värme från huset 
tillförs luftspalten. Konstruktionen blir torr 
men energiåtgången blir större. 

Utmaningen 
I dag är energieffektiviteten är central. Det  
innebär att det byggs allt tätare hus med 

traditionell teknik. Nackdelen är att själv-
draget i luftspalten då inte är en tillräckligt 
effektiv lösning för att transportera bort fukt. 
Det blir snarare så att luften kondenseras i 
spalten med försämrad funktion och i värsta 
fall röta som resultat. 
 Läs mer: Ingemar Samuelson SP Sveriges  
Provnings och Forskningsinstitut, Borås.  
http://www.fuktcentrum.lth.se/

Från 1 januari 2022 kommer dessutom kravet 
på EPD-dokumention, alltså en redovisning 
av en produkts prestanda i ett livscykelper-
spektiv. Det innebär att användningen av 
plaster ytterligare begränsar byggnadernas 
hållbarhetsprestanda. Holz Tecnics membran 
är redan EPD-bedömda och godkända.

 Holz Technics lösning  
Holz Technics diffusionsmembran har  
mycket goda miljö- och ekonomiprestanda. 
Förmågan att släppa igenom ånga  
samtidigt som det hindrar vatteninträngning 
gör att användning av diffusionsmembran 
är ett mycket effektivt sätt att ha kontroll på 
klimatet inne. Framför allt i moderna täta hus 
där energiprestanda är viktigt. 

Det fina är att tekniken med diffusionsmem-
bran från Holz Technic är mer kostnads-
effektivt över tid. Förutom dokumenterat 
förbättrad hållbarhets prestanda bidrar Holz 
Technics moderna lösning till att förhöja vär-
det på byggnaden. Direkt.

Vapor Innen ångbroms uppvisar en god säkerhet mot 
fuktskador. Det är en modern duk som släpper igenom vat-
tenånga. Den är mer diffusionstät än vindskyddet Traspir 
Wand 110 och Traspir Dach 160 men inte lika diffusionstät 

som en klassisk luft- & ångspärr av plast. Därigenom  
underlättar ångbromsen för eventuell byggfukt att torka 
ut/andas ut. Vapor Innen ångbroms används på den  
varma sidan av vägg- eller tak konstruktioner.

Vindduk Traspir Wand 110 är dififfusionsöppen vindtät. Den 
används för att skydda isoleringen mot vind och säkerställa 
att isoleringens funktion inte försämras. Är vattentät mot 
nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt 
uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion 

inifrån inte ackumuleras i konstruktionen och då orsaka 
för höga fukthalter – det vill säga låta ytterväggen andas. 
Skyddar mot regn och snö, både under byggnationen och 
sen under dess livstid. Fungerar även som väderskydd  
(max 2 månader ) under byggtiden.

Traspir Dach 160 Mono är en diffusionsöppen underlags-
takduk. Minsta taklutning 13 Grader. Har dubbla klister-
kanter. Membranet är vattentät mot nederbörd och 
utvändig kondens men tillåter samtidigt uttorkning så att 
byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska 
ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukt-
halter. Taket kan ”andas”. 

Med ett ångöppet och vattentätt underlagstak behövs 
ingen luftspalt mellan isolering och tak.
Med det oventilerade parallelltak får du:
•  Fuktsäker konstruksion 
• Snabbt montage med färre moment och mindre material
• Optimal isoleringstjocklek

UNIK OCH SÄKRAD FUNKTIONALITET MED  
HOLZ TECHNICS MONOLITISKA MEMBRAN
Monolitiska membran med ett homogent och kontinuerligt skikt 
garanterar en genomsläpplighet tack vare en kemisk reaktion 
baserad på polymerns permeabilitet. Den gör att att vatten-
molekyler kan passera den homogena funktionsfilmen som 
däremot stoppar vattendroppar. 

De monolitiska membranen är mer värmestabila men har  
också högre UV-stabilitet, kemisk stabilitet och är mer lufttäta 
än de mer traditionella mikroporösa membranen. 

MIKROPORÖSA MEMBRAN
Mikroporösa membran har ett mikroporöst lager som erhålls 
genom mekanisk bearbetning. Vattenångpermeabiliteten 
grundar sig på kapillärprincipen: ångmolekylen går igenom 
mikroporer i hinnan mellan ett eller två skyddsskikt.
Dessa membran är ytterst känsliga för slitage och tensider,  
ytaktiva ämnen som sänker ytspänningen som exempelvis 
betong, smörjmedel m.m.

LÅT HUSEN  
ANDAS UT!

EGENSKAPER MONOLITISK MIKROPORÖS

Värmestabilitet *** *

Varaktighet och åldringsstabilitet *** **

UV-stabilitet *** ** 

Kemisk stabilitet  ***  * 

Lågt brandtekniskt beteende ** *

Transpirering(vattenånga) *** ***

Vattentäthet *** **

Lufttäthet *** **

Motstånd mot hällregn  ***  **

Mekaniskt motstånd  ***  ***

Halkskydd ** ***

TRASPIR WAND 110 Diffusionsöppet membran utsida vägg

TRASPIR DACH 160 Diffusionsöppet membran utsida tak

VAPOR INNEN 100 Ångbroms inomhus vägg och tak

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Egenskap värde
Dimension 1,5 x 50 m
Area 75 m2

Vikt 112 g / m2

Tjocklek 0,4 mm
Vattenångans överföringsegenskap (Sd) 0,02 m
Termisk resistans -40 / +80 °C
UV-stabilitet 2 mån
Vattentäthet klass W1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Egenskap värde
Dimension 1,5 x 50 m
Area 75 m2

Vikt 160 g / m2

Tjocklek 0,5 mm
Vattenångans överföringsegenskap (Sd) 0,1 m
Termisk resistans -40 / +100 °C
UV-stabilitet 4 mån
Vattentäthet klass W1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Egenskap värde
Dimension 1,5 x 100 m
Area 150 m2

Vikt 102 g / m2

Tjocklek 0,3 mm
Vattenångans överföringsegenskap (Sd) 26 m
Termisk resistans -40 / +80 °C

Holz Technics diffusionsöppna  
membran släpper igenom ånga 
samtidigt som det hindrar vatten 
att tränga in utifrån. 


