
Isolerasjälv 
Vindsull

Det snabba, smidiga  

sättet att isolera vinden och 

sänka dina energikostnader.



Isolerasjälv Vindsull är lösningen

Med en vindsullsspruta, som du kan  
hyra hos din byggmaterialhandlare, går 
isoleringsjobbet snabbt och smidigt.

Nu kan du isolera vindsbjälklaget 
snabbt och effektivt. Lösningen heter 
Isolerasjälv Vindsull och jobbet gör du 
enklast med hjälp av en vindsulls-
spruta. Den kan du hyra hos din bygg-
materialhandlare när du köper Isolera-
själv Vindsull; en produkt i Gör-det-
själv-konceptet från ROCKWOOL.

Bygghandlaren hjälper dig också 
att räkna ut hur mycket vindsull du 
behöver. Åtgången beror bland annat 
på om det är ett nytt hus som ska iso-
leras eller om du ska tilläggsisolera ett 
äldre hus. Vid tilläggsisolering sprutas 
vindsullen över den isolering som 
redan finns på vindsbjälklaget.

Slangen håller du cirka en meter 
högt, så att strålen med vindsull når  
cirka två meter från dig. Med vindsull 
isolerar du smidigt alla vinklar och vrår 
samt täcker på ett enkelt sätt rör och 
ledningar. 

Resultatet blir att du får ett hus där du 
minimerar risken för att dyr, skön vär-
me ska läcka ut. Just vindsbjälklaget 
är inte bara smidigt utan också mycket 
lönsamt att åtgärda. I en vanlig villa 
räknar man med att cirka 15 procent 
av värmen försvinner genom taket.

Samtidigt som du sänker dina vär-
mekostnader, får du ett skönare klimat 
inomhus. Isolerasjälv Vindsull isolerar 
både mot kyla och värme. Isoleringen 
ger dig också stenullens övriga unika 
egenskaper. Den kan inte brinna, tar 
inte upp vatten eller fukt och dämpar 
buller.

T ILLäGGSISOLeRING  
GeR VINST VaRJe GÅNG
Förbrukar du cirka 20 000 kWh/år och 
har ett energipris på 90 öre/kWh är din 
uppvärmningskostnad 18 000 kronor 
om året. Den kostnaden kan du sänka 
med 6 600 kronor – 36 % – genom att 
tilläggsisolera vinden. 

Beräkningen och besparingen byg-
ger på att ditt hus ligger i mellansveri-
ge och har ett vindsbjälklaget på 100 
m2. Vinden är isolerad med 50 mm iso-
lering som sedan kompletteras med 
350 mm Isolerasjälv Vindsull.

Vilka besparingar du gör genom 
att tilläggsisolera just ditt hus, kan du 
enkelt räkna ut på  www.rockwool.se. 
Här finns ett beräkningsprogram som 
är enkelt att använda.



Runt luckan till vindstrappan sätts en krage för att undvika 
att isolering faller ner när man öppnar luckan.

Här kopplas den slang till som används för att mata sprutan 
med vindsull. Det sker med ett enkelt handgrepp. Den andra 
slangen går från maskinen till vinden.

För att spruta vindsull krävs två personer. En av dem öppnar 
Isolerasjälv-paketen med isolering, tömmer över vindsullen i 
en stor korg och matar kontinuerligt sprutan.

På vinden sköter en man utblåsningen och sprider vindsullen 
jämnt över vindsbjälklaget. Slangen hålls horisontellt, cirka en 
meter högt, så att strålen når cirka två meter bort.

I takt med att vindsullen blåses ut, kontrollerar man nivån. 
I regel tilläggsisoleras vindsbjälklag med mellan 30–50 cm 
vindsull.



Liten lathund för vindsulls-isolerare

Innan vindsullen sprutas ut på 
vindsbjälklaget, ska du noga kon-
trollera att vinden är väl ventilerad. 
Det bör finnas en ventilation på 
minst 20 mm utmed takfoten samt 
en ventil per gavel. 

Bjälklaget ska vara så tätt som 
möjligt – speciellt vid genomför-
ingar.

När du tilläggsisolerar vindsbjälk-
laget, ska den tidigare isoleringen 
vara helt fri från fukt. är den inte 
det, ska den tas bort.

Vid tilläggsisolering jämnas befint-
lig isolering till innan vindsullen 
sprutas ut.

Behöver du regelbundet inspektera 
installationer som finns på vinden, 

ROCKWOOL aB
Box 11505
Se-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
Fax. 036-570 52 83
info@rockwool.se
www.rockwool.se

ska landgångar byggas. Nedtram-
pad vindsull isolerar sämre.
Flytta gärna upp kopplingsboxar 
för el och TV-antenn, så att de 
hamnar ovanför isoleringen. Mar-
kera annars deras läge.

Sätt skydd för punktbelysning och 
lågspänning innan vindsullen  
sprutas ut.

Bär huvudbonad, inandningsskydd, 
handskar. overall och stövlar när 
du isolerar med vindsull.
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