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Hva er Isokalk?
Isokalk, eller Fixit 222, er et sveitsisk kvalitetsprodukt som for første gang gjør det mulig å
isolere og beskytte historiske og vernede fasader fra utsiden.
Isokalk er resultatet av et fireårig nasjonalt forskningsprosjekt i Sveits, som førte til det første
kommersielle prosjektet med Isokalk i 2012. Fem år senere har salget tatt helt av. Volum levert
ble firedoblet i 2016, og det har økt ennå mer i 2017.
Bakgrunnen for dette nasjonale forskningsprosjektet var en grundig registrering av alle bygg i
Zurich, i forhold til type bygg, areal og energiforbruk, som ble gjennomført tidlig på 2000 tallet.
De fant da at dersom man enøk-rehabiliterer alle bygg oppført etter 1930, og bygger alle
nye bygg etter de nye enøk forskriftene, vil man sitte igjen med 20% av det totale arealet i
gamle og ofte historiske bygg, og disse byggene ville da kreve 60% av det totale
energiforbruket.
Med Isokalk kan man gjenskape presist de aller fleste fasadeuttrykk, og med et relativt tynt lag
Isokalk, oppnå store energigevinster i eksisterende bygningsmasse. På en helt trygg måte, med
Isokalk oppnår man full kontroll med fuktransporten gjennom veggen.
Det er ingen tette membraner, ingen huller i eksisterende vegger, ingen skjøter eller
luftlommer, ingen vanndamp som blir sperret inne og kondenser, og det er et materiale som
tåler slagregn og holder regnvannet i god avstand fra den opprinnelige veggen. Det er 100 %
mineralsk, det er ingen sopp, mugg eller insekter som kan leve i dette.
Isokalk tørker ut den underliggende konstruksjonen, noe som er svært nyttig når det gjelder å
hindre utvikling av rust i armert betong.
Ingen andre fasadeløsninger har vært så grundig testet og overvåket som Isokalk. Det første
bygget som ble påført Isokalk i 2012, står under konstant monitering av EMPA, det Sveitsiske
SINTEF, når det gjelder fukt og kuldetransport gjennom veggene.
Målingene fjernavleses fortløpende, og viser at denne opprinnelige mølla fra 1300 tallet, ”Der
Althe Mühle” i Sissach, Sveits, har vegger som er tørre og varme sommer som vinter.
Dette er et pusset teglbygg, og til og med de deler av veggene som var svært fuktige da Isokalk
ble påført i 2012, er nå fine og tørre og klare for nye 700 år. Bygningen er fredet.
Vi har påført Isokalk på et vernet bygg, Arendalsgata 45, i Oslo, i forståelse og
samarbeid med Byantikvaren i Oslo, se vedlagte prosjektblad.
Vennlig hilsen
Per Jæger
Markedssjef
Mob: (+47) 915 95 295
E-post: per@isokalk.no
Isokalk AS – Drammensveien 211, 0281 Oslo - Org.nr: 915 575 110 MVA - www.isokalk.no

Betong- eller murvegg

F 211 Grunningsmørtel

F 222 Superisolerende
kalkmørtel med aerogel

F 223 forsterkningsmørtel
med Vitrulan mineralsk
forsterkningsnetting

Ferdig forsterkningslag

Mineralsk sluttpuss
f.eks. F 777 Edelpuss

Beskrivelsestekst for påføring av isolerende tjukkpuss.
Funksjonskrav
Det skal benyttes isolerende kalkmørtel med en Lambda-verdi like god eller bedre enn 0,028.
Den skal ha brannklasse A2 eller bedre. Vanndampmotstanden skal være like god eller
bedre enn μ < 5. Den skal være mineralsk uten grå sement, og skal kunne påføres og
behandles med vanlig standard murerustyr og murerkunnskap.
Underlaget
All maling og løs puss må fjernes på eksisterende vegger. Entreprenør velger selv metode
for dette. Fjerning av puss og rengjøring av underlag med kost eller luft.
Mørtelpumpe
Det skal benyttets standard mørtelpumpe tilpasset leverandørens spesifikasjoner med
spindel for lett mørtel og stator/rotor tilpasset den samme mørtelen.
Pumpen må ha luftilførsel til munnstykket, og bør ha et vinklet munnstykke for lettere
påførsel fra stillas.
Pumpen bør utstyres med omformer til 400 Volt og må ha et manomter som måler lave
vanntrykk.
Pumpen kan leies av f.eks. Nordic Pumpe Systemer AS på Notodden, og blir da levert
byggeplass med opplæring og 24 timers service.
Generelt
Retningslinjene og tekniske datablad fra leverandøren for de produktene som brukes må
følges.
Krav i allmenne faglige regler og beskrivelser for mur- og pussarbeider og
forskriftsmessige krav må følges.
Alle krav til tildekning og verneutstyr som gjelder for kalkmørtel gjelder også her, bortsett
fra at det isolernde laget kan påføres i én operasjon i inntil 8 cm tykkelse.
Oppbygging
Når underlaget er riktig behandlet påføres en mineralsk grunningsmørtel. Dernest
isolerende kalmørtel, så en hardere utjevnende og beskyttende mørtel med tannsparkel,
påføring av egnet netting, som bakes inn i mørtelen, og til sist en egnet sluttpuss og
maling.
Grunningsmørtelen må være egnet for bruk på angjeldende underlag og hefte til den
isolerende mørtelen og tåle beskyttet utendørs bruk.
Underlag Teglstein:

Fixit 211

Underlag Teglstein, Kalksandstein, Brosteinsmurverk og sementstein, ekstra feste
nødvendig:
Fixit 670
Underlag betong:

Fixit 211 eller Fixit 346 Grunningsmørtel for betong

Underlag Ytong:

Fixit 281

Påføres på bearbeidet underlag, maskinelt med vanlig mørtelsprøyte eller for hånd.

Sjiktykkelse er 3 - 5 mm.
Unngå lengre avbrudd i arbeidet. Produktet må ikke ligger lenger enn 15 minutter i
slangen. Påføres ikke under +5 °C (luft og underlag).
Grunningsmørtelen må tørke helt ut før neste steg i prosessen foretas. Dette tar 1 –
3 dager, avhengig av tørkeforholdene.
Welnet
Systemet er designet for godt feste på normale underlag. Når det stilles krav til at fasaden
skal tåle ekstreme vindfrhold, eller når underlaget ikke gir normalt godt feste, sikres fasaden
med et bølgeformet metallgitter (bølgehøyden er 30 mm) som forankres til underlaget.
Gitteret festes med bolter til underlaget, 6 – 8 bolter pr kvm. Isolermørtelen sprøytes på
underlaget gjennom nettingen. Om sjiktet med F222 Superisolerende kalkmørtel med
aerogel er tynnere enn 5 cm avsluttes Welnet noen cm før alle hjørner der hjørneforsterkere
skal monteres, se nedenfor.
Hjørneforsterkere
Rundt alle hjørner samt rundt vinduer, dører og kanter benyttes hjørneforsterkere i
galvanisert eller rustfritt metall tilpasset den isolerende mørtelen. Disse benyttes også som
lirer, og pusses inn i den isolerende mørtelen rett under overflaten. De monteres først med
en tilhørende isolerende spesialmørtel som påføres punktvis, før hjørneforsterkerne vatres
opp for hånd. Bruk såpass stor tykkelse med Fixit 288 at hjørneforsterkerne kommer i riktig
lirehøyde. La Fixit 288 tørke i tre dager under gode tørkeforhold, før hjørneforsterkerne
pusses inn i Fixit 222.
Isolerende kalkmørtel påføres etter at grunningsmørtelen har fått riktig tørketid.
Sjiktykkelsen skal væe den som angis fra byggherre.
Må ikke påføres i temperaturer under 5 grader eller over 30 varmegrader. Den påføres med
den angitte pumpe i en operasjon i inntil 8 cm tykkelse, dog ikke under 3 cm tykkelse.
Under forhold med høye temperaturer, eller når overfatene er direkte eksponert for sol eller
vind, må det planlegges og utføres tiltak for å beskytte den nylig påførte isoleringsmørtelen
(f.eks fukt underliggene vegg før arbeidet påbegynnes, tildekk for å gi skygge, hold
overflaten fuktig, og beskytte mot vind og slagregn etc).
For å unngå for rask tørking og fare for sprekkdannelse på grunn av krymping, må den
isolerende mørtelen holdes fuktig i minst én uke etter påføringen, den skal ha samme
behandling som vanlig kalkmørtel.
Dette kan sikres ved regelmessig fukting med en nøye tilpasset fin vannspray eller ved bruk
av fuktede striegardiner som henges i en avstand på 10 - 20 cm fra overflaten.
Tørketiden varierer med lokale værforhold. Under gode forhold tørker den isolerende
kalkmørtelen 3 mm pr. dag. Full strukturell styrke oppnås etter tre uker, og påfølgende sjikt
skal ikke påføres før dette.
Ved tørking når det ikke er sommertemperaturer, er det nødvendig med oppvarming slik at
gode tørkeforhold oppnås.
Når det isolerende laget har tørket som beskrevet i produktdatabladet, men før påføring av det
sjiktet som skal være synlig (sluttpuss og maling), må det påføres et avrettende og forsterkende
lag.

Før dette lagets påføres, behandles den isolerende mørtelen med en ”vaffelsparkel” eller
en murerskje som med et firkantgrid for å gjøre overflaten litt grov og samtidig fjerne grader.
Forsterkende/beskyttene lag.
Dette laget begynner med et bindemiddel Fixit 493 som styrker overflaten til den isolerende
kalkmørtelen. Bindemiddelet fortynnes med rent vann i mengde som varierer med hvor mye
underlaget suger. Når regnbelastningen på stedet er stor skal det tilsettes 25 % Fixit 497 i
det ferdigblandede bindemiddelet Fixit 493. Overflaten må være ren, tørr og støvfri. Påføres
med kost eller sprøyte inntil underlaget er mettet, Alle bygningsdeler som ligger inntil
pusslaget som skal påføres bindemiddelet må tildekkes nøye. Søl av bindemiddelet utenfor
arbeidsområdet fjernes straks med vann.

Forsterkningsmørtelen Fixit 223 kan blandes med hånd eller med en mørtelblander. Vent 1
dag etter at bindemiddelet Fixit 493 er påført. Påføres i et 3 til 5 mm tykt sjikt. Innsparklingen
av den grovmaskede fiberduken (laget av glassfiber) gjøres først med et tannet mørtelbrett.
Deretter trykkes den grovmaskede fibernettingen anbefalt av leverandøren inn for hånd, før
den pusses inn med forsterkingsmørtel. Kantene på tilstøtende flak av fibernetting må
overlappe hverandre med minst 10 cm.
Til fiberduken passer egne hjørnebeskyttere av duk som brukes på alle hjørner, disse blir
dermed liggende over de hjørnebeskyttere som er nevnt tidligere. Hjørnebeskyttere skal
også brukes i innvendige hjørner utomhus, men ikke innvendige hjørner innendørs. Alle
vindus- og døråpninger skal forsterkes i hjørnene slik som er vanlig når innpusset netting
benyttes.
Når det beskyttende laget har tørket i foreskreven tid, kan sluttpuss påføres. Det bør ikke
være kortere tørketid enn 10 dager under gode tørkeforhold
Sluttpuss
Underlaget må være rent, tørt og stablit. Det anbefales å påføre Fixit 475 Grunning for
mineralsk dekkpuss på den tørre Fixit 223-overflaten før sluttpussen påføres. Sluttpussen
blandes med rent vann. På svakt sugende underlag blandes vannet med puss- og
mørtelemulsjon for å oppnå forbedret heft. Ved dårlig vær må det tas forholdsregler for å
beskytte nylig påført grunning (f. eks. tildekk, beskytt mot slagregn). Når sluttpussen har
trørket i forskevet tid, påføres maling.
Maling.
Her gjelder de alminnelige regler for påføring av murmaling på puss. Mineralsk puss kan
først overmales etter tilstrekkelig karbonatisering. Den må under ingen omstendigheter
overmales før det har gått 1 uke etter at sluttpussen er påført. Underlaget må være rent, tørt
og fritt for fett. Gjennomrøres før bruk og blandes med rent vann for riktig konsistens.
Påføres med rulle eller sprøyte. Ved ekstreme værforhold anbefales tiltak for å beskytte fersk
maling mot sollys, slagregn osv. Ventetid mellom 1 og 2 strøk er 24 timer. Utstyret rengjøres
i vann straks etter bruk. Påføres ikke under 5 grader pluss.
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Grunningsmørtel Fixit 211/281/670
Superisolerende Kalkmørtel
med Aerogel Fixit 222
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Overflatestabilisator Fixit 493
Forsterkningsmørtel Fixit 223
Vitrulan netting glassfiber
Mineralsk dekkpuss
Malingstrøk

1
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Utjevningssjikt av Fixit
207 Sokkelpuss Hydraulisk
kalk
10 Sokkelplate
13 Separasjonsplate
17 Kapillarsnitt
18 Beskyttelsessjikt
19 Beslag/paknin
g mot pukk
19

21 Limes med Fixit 373 Multiflex oder
Fixit 372 Bitumen Dickbeschichtung 2K
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Se tysk versjon for flere detaljer
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Grunningsmørtel Fixit 211/281/670
Kalkmørtel med aerogel Fixit 222
Overflatestabilisator Fixit 493
Mineralsk forsterkningsnetting
Forsterkningsmørtel Fixit 223
Mineralsk dekkpuss
Malingstrøk tilpasset dekkpussen
Utjevningssjikt Fixit 207 Sockelputz
Hydraulischkalk
23 Skjult kittfuget
27 Glassfiberbetong vindusbrett
28 Støttevinkel
30 Montasjerondell DoRondo PE

Detalj 10.1

Montasjerondell Do Rondo PE

Quadroline EPS 100 x 150 mm

Innmontering av
andre bygningsdeler

Quadroline EPS 100 x 100 mm
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Max. 5 cm
F222
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Widra hjørnevinkel

Grunningsmørtel Fixit 211/281/670
Kalkmørtel med aerogel Fixit 222
Overflatestabilisator Fixit 493
Mineralsk forsterkningsnetting
Forsterkningsmørtel Fixit 223
Mineralsk dekkpuss
Malingstrøk tilpasset dekkpussen
Overgangsplate
Pussbærenetting Welnet
Dryppkantprofil
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Grunningsmørtel Fixit 211/281/670
Kalkmørtel med aerogel Fixit 222
Overflatestabilisator Fixit 493
Mineralsk forsterkningsnetting
Forsterkningsmørtel Fixit 223
Mineralsk dekkpuss
Malingstrøk tilpasset dekkpussen
Underlagsplate
Bærenetting for isoleringsmørtel Welnet
Pussavslutningsprofil
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Overgang til skråtak
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Mineralull
som mellomsjikt
12

Grunningsmørtel Fixit 211/281/670
Kalkmørtel med aerogel Fixit 222
Overflatestabilisator Fixit 493
Mineralsk armeringsvev
Forsterkningsmørtel Fixit 223
Mineralsk dekkpuss
Malingstrøk tilpasset dekkpuss
12 Festeplugger
29 Profil for pussavslutning
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FIXIT 222 Superisolerende Kalkmørtel med Aerogel
(tykkelse 9 cm) Med 15-20mm Fixit 223 Forsterkningsmørtel med 3D Pussbærevev og gittervev, tåler høye
vindlaster i kystmiljøer / Norge

Underlag: Rensket betong (uten maling)
ev. rustne ståldeler er behandlet
FIXIT BTH-skive (Teller) + FIXIT NDF 120mm
2
Minst 6 stk. /m (Formasjon: ca. 40 x 40 cm)
FIXIT 211 Grunningsmørtel på hele flaten
Ca. 6 cm (3-8cm) FIXIT 222 ru overflate
Påføres i sjikt på minst 3cm FIXIT 222 vått i
vått

F223 gjøres ru med
lett børsting
(horisontalt)

FIXIT 786 Silikonmaling …..
FIXIT 777 Edelpuss

FIXIT Armeringsgitter hvit grov
FIXIT 223 Forsterkn.mørtel ca. 3-5mm
FIXIT 223 Forsterkn.mørtel ca. 10-12mm
FIXIT 3-D Pussbærevev
FIXIT BTH Skive 60mm med FIXIT NDF 120mm
FIXIT 493 Dybdegrunning med 30% FIXIT 497 Emulsjon
FIXIT 222 Superisolerende Kalkmørtel med Aerogel

Vinduskarm-forbindelse med
FIXIT 3D Mini-Membran (FIXIT 223 5-8mm)

FIXIT Vevet vinkel i hjørnet

Metall vindusramme med C-profil og
FIXIT SR-Bånd der rammen er i kontakt med
puss

Fasadeflate :
Mørtelsystem vist på Side 1
Grunningsmørtel + 90mm
Isoleringsmørtel + ca. 15 - 20mm
Forsterkningssystem inkl. pussbærer
og armeringsgitter

FIXIT 3-D Putzträgergewebe

FIXIT BTH-Teller + FIXIT NDF (ohne Metall)

Objektansicht gemäss Google 2017-02-27

Pumper for Isokalk

Oslo 30. januar 2017!

Pumpene de bruker på dette systemet hos Fixit AG er PFT G4 eller Putzmeister MP 25. Den
jeg har sett oftest, og som de alltid omtaler først er PFT G4. Thorendahl brukte PFT G4 i
Bergsliensgate.
Her ligger en link som omhandler bruk PFT G4 med en rekke utstyrsvarianter:
https://www.youtube.com/watch?v=thN9k3g2dVI
og her er en link til reservedeler og utstyr for PFT G4http://www.kai-trade.com/en/pft
Her et svar fra Severin Hartmeier i Fixit AG, som både var utviklings ansvarlig for F222
systemet, og er murer i 4. generasjon:
Hello Per
There is a reason for the question about the pumps, you are right about consistence and
smoothness but the main reason is that we need a closed mixing process driven by a vertical
turning wave followed by a “slug coat” to pump the mortar, so the right model would be from
PFT the G4 or from Putzmeister the MP 25.
Because ot the hydrophobic properties of the Fixit 222 Aerogel high performance render there
is no way to mix the mortar in an open system or by piston pumps.
We’ve made our experiences with those machines as well…
With my best regards
vennlig hilsen
Severin Hartmeier Produktmanagement

!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Pumpene leveres av Nordic Pumpe Systemer AS på Notodden, ring Kjell Ove Velta på
912 345 870 eller Pete Ternstien jr. på 932 35 663. De koster kr. 1600 å lei pr. dag, eler
125.000 for å kjøpe. Pumpene leveres med opplæring på stedet, uansett kjøp eller leie.
For bruk med Isokalk skal de forsynes med 400 Volt!
Transformator kan leies for ca 200 kroner døgnet også hos NPS. Da kan man bruke opp
til 50 meter slange, men det øker trykket og reduserer levetiden til slitasje delene, ca
20-25 meter er beste slangelengde.
!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Det er viktig å bruke spindel for lett mørtel og riktig stator og rotor for rett blanding.
Stator er PFT D(-1,5 Wf
Rotor er nr. 2011 4700
Når disse settes sammen skal man bruke Inter;lon spray for smøring først.
Så skal det brukes spindel for lett mørtel, dette er G4 light plaster 2010 3610
Alle disse deler er slitedeler og har begrenset levetid. Isokalk sliter mindre på disse delene
enn annen mørtel.
Det må også være munnstykke med lufttilførsel.
Samt et manometer som måler svake vanntrykk.
Når man har fått til riktig blanding begynner man nedenfra i sideveis fram og tilbake påføring
og oppover, jevnt og tett.
Riktig start med pumpa er uhyre viktig. Det skal gå Xint å få til 20-25 m2 F222 på en time med
tre mann; en som mater pumpa, en som fører munnstykket, og en som glatter. Alle murerne
som har brukt dette hittil synes mørtelen F222 er lett å bearbeide.
De kommenterer mye om hvor lite den veier. Det er bekrefter at på grunn av vekta behøver
man ikke tunge murestilaser.
Det beste er å bruke 31 amp trefas uttak og leie omformer til 400 volt, bruke spindel
som nevnt over, og stator/rotor D63
Du kan også bruke 230 Volt, men det går saktere, da skal du benytte Slimline D81,5 og
vanntrykk på 300.
Vannfosyningen på stedet bør være over 3 bar.

!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Munnstykket er viktig å velge riktig type, det skal være justerbart som her for å få den
rette spruten mot vegg. Munnstykket kobles til en luftslange på pumpa som leveres med
kompressor.
Slangen bør fuktes først, deretter kobles fra og tømmes for vann. Før man starter må
man siker at det er vann opptil det avtagbare lokket.
Når man er ferdig tømmes slangen for mørtel i et kar for gjenbruk. Så legger man i en
liten rensekule, og fører vann gjennom slangen fra ett annet uttak på pumpa til kulen
kommer ut.
Slange for luft til munnstykket og for mørtel tapes sammen.

!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Her er uilke typer munnstykker, å finne den rette er viktig.
!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Pumper for Isokalk

Oslo 30. januar 2017!

Dette skapet har stort sett ferdige innstillinger fra leverandør, og skal sjelden justeres,
boksen øverst har en del feilmeldings funksjoner og reset knapp.
Leverandøren Nordic Pumpe Systemer AS på Notodden har 24 timers service pr. telefon
og har leveranser til Oslo området med egne biler daglig.
!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Her er det tørre kammeret det ikke skal søles vann i ved rengjøring hver kveld

!
Per Jæger, Isokalk AS mobil 915 95 295
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Oslo 30. januar 2017!

Ved oppstart hver morgen fyller man først slangen med vann, og løfter den opp for å
tømme den, dette for å smøre.
Ved oppstart skal vann nivået i pumpa være opp til det røret med messing dekselet.
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Oslo 30. januar 2017!

Her er vende bryter for riktig retning på motor ved 400 volt strøm.
Så lenge pumpene leies fra Nordic Pumpe Systemer på Notodden, blir pumpene levert
med opplæring og 24 timers service. Ring Kjell Ove Velta, Nordic Pumpe Systemer AS
mobil 912 45 870

!
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