
FÖRETAGET
Knauf Insulation är med över 40 års erfarenhet ett av de snabbast växande och mest välrenommerade globala företagen inom isolering. Företaget har drygt 5 500 anställda i över 35 länder och 
fler än 38 produktionsanläggningar. Den familjeägda Knauf-gruppen Knauf Insulation Technical Solutions tillgodoser kundernas behov inom industri, skeppsbyggnad, värme, ventilation och 
luftkonditionering. Med genuin marknadsförståelse och specialistkunskaper inom isolering kan vi tillhandahålla en bred produktportfölj för att möta dina specifika krav. 

Med ensamrätt, inklusive fotomekanisk reproduktion och lagring i elektroniska medier. Kommersiell användning av de processer och arbetsprocedurer som presenteras i detta dokument 
är förbjudet. Yttersta noggrannhet har iakttagits vid sammanställning av information, texter och illustrationer i detta dokument. Trots det kan fel inte helt uteslutas. Utgivare och redaktörer 
övertar inte något juridiskt ansvar eller någon ansvarsskyldighet av något slag för felaktig information och följderna därav. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för information om 
eventuella felaktigheter samt förslag till förbättringar.
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BIM, Exper-tek® 
och specifikationstexter

TRÅDMATTOR
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA

Typ av isolering:
Trådmattor av mineralull för isolering av rörledningar, varmvattenberedar- och tanksystem, 
smältugnar, komponenter i kemiska anläggningar och anläggningar för avfallsförbränning.
Trådmattan måste vara certifierad och CE-märkt enligt EN 14303.

Ytskikt:
Trådmattan måste ha aluminiumfolie mellan mineralullet och trådnätet.

Beskrivning:
Trådmatta av mineralull, försedd med med galvaniserat trådnät fastsytt med galvaniserad tråd och 
aluminiumfolie mellan mineralullet och trådnätet. Trådmattan måste ha ett naturligt framställt 
bindemedel, t.ex. Ecose Technology, utan tillsatt formaldehyd för att möjliggöra förbättrad luftkvalitet.

Central information:
1. Eurofins
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard (Eurofins guldstandard för inomhusluftkomfort)

2. Brand
Trådmattorna ska vara obrännbara med följande reaktion på brand i enlighet med 
EN 13501-1: A1.

3. Värme
Värmeledningsförmågans λ-värde ska vara i enlighet med EN 12667:
0,040 W/(mK) vid 50 °C
0,046 W/(mK) vid 100 °C
0,063 W/(mK) vid 200 °C
0,085 W/(mK) vid 300 °C
0,112 W/(mK) vid 400 °C
0,146 W/(mK) vid 500 °C
0,192 W/(mK) vid 600 °C
Den maximala drifttemperaturen mäts i enlighet med EN 14706 och ska vara minst 
640 °C.

4. Kemikalier
AS-kvalitet, i enlighet med EN 13468: kloridinnehåll mindre än 10 ppm.

5. Måttoleranser
Måttoleransklassen ska vara T2, i enlighet med EN 14303.

6. Andra krav
Motståndskoefficient-µ-värdet för vattenångsdiffusion, i enlighet med EN 14303: µ= 1.
Vattenabsorption, i enlighet med EN 1609: max 1 kg/m².
Smältpunkt för fibrer, i enlighet med DIN 4102-17: ≥ 1000 °C.
Longitudinellt luftflödesmotstånd, i enlighet med EN 29053: ≥ 40 kPa∙s/m²

EN-beteckningskod:
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

Standardmått:
Trådmattans längd ska vara: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5500, 6000 mm.
Trådmattans bredd ska vara 500 eller 1000 mm.
Trådmattans tjocklek ska vara: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

SPECIFIKATIONS- 
TEXTER SOM SPARAR 
VÄRDEFULL TID
ANVÄND VÅRA KNAUF INSULATION-
SPECIFIKATIONSTEXTER I .DOC-FORMAT!
 
Kostnadsfria färdiga specifikationstexter 
för Knauf Insulation Technical Solutions 
produktportfölj: använd dem för dina 
projekt och offerter, så sparar du tid.

FÖRDELAR

  Specifikationstexter i .doc- 
format som enkelt kan kopieras 
och klistras in i offerter 

  Utan kostnad och alltid tillgäng-
ligt online på www.ki-ts.com 

  Neutrala och användbara i of-
fentliga upphandlingar, utan att 
varumärket Knauf Insulation 
nämns direkt

  Finns på olika språk

RÖRAVSNITT
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU

Typ av isolering:
Lindade röravsnitt av mineralull för isolering av värme- och vattenrör.
Röravsnittet måste vara certifierat och CE-märkt enligt EN 14303.

Ytskikt:
Röravsnittet måste ha glasfiberförstärkt aluminiumfolie.

Beskrivning:
Lindat och slipat röravsnitt av mineralull med mycket precis form, med ytskikt i slitstarkt, 
glasfiberförstärkt aluminiumfolie. Röravsnittet av mineralull måste använda ett till huvudsak biobaserat 
bindemedel, t.ex. Ecose Technology, får inte innehålla tillsatt formaldehyd och vara certifierat enligt 
Eurofins standard Gold Indoor Air Comfort eller motsvarande. För att installeringen av röret ska 
underlättas ska röravsnittet ha en liten öppen skåra på den sidan som är mittemot den längsgående 
öppningen. Den längsgående skarven ska tätas med självhäftande överlappning.

Central information:
1. Eurofins
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard (Eurofins guldstandard för inomhusluftkomfort)

2. Brand
Röravsnittet ska vara obrännbart med följande reaktion på brand i enlighet med 
EN 13501-1:
A2L-s1, d0 för ytterdiameter ≤ 300 mm
A2L-s1, d0 för ytterdiameter > 300 mm
Brandmotstånd enlig EN 13501-2 måste vara EI120 för vägg-/takmembran.

3. Värme
λ-värdet för värmekonduktiviteten ska vara i enlighet med EN 8497:
0,033 W/(mK) vid 10 °C
0,035 W/(mK) vid 40 °C
0,037 W/(mK) vid 50 °C
0,044 W/(mK) vid 100 °C
0,052 W/(mK) vid 150 °C
0,062 W/(mK) vid 200 °C
0,073 W/(mK) vid 250 °C
Den maximala drifttemperaturen mäts i enlighet med EN 14707 och ska vara minst 
500 °C.

4. Kemikalier
AS-kvalitet, i enlighet med EN 13468: kloridinnehåll mindre än 10 ppm.

5. Måttoleranser
Måttoleransklassen ska vara T8 för rör med en yttre diameter på < 150 mm och T9 för rör med en yttre 
diameter på ≥ 150 mm i enlighet med EN 14303.

6. Andra certifieringar
RAL-certifiering; M1-klassificering.

7. Andra krav
Diffusionsekvivalent tjocklek för luftlagret, i enlighet med EN 13469: Sd > 100 m.
Vattenabsorption, i enlighet med EN 13472: max 1 kg/m².
Smältpunkt för fibrer, i enlighet med DIN 4102-17: ≥ 1000 °C.

EN-beteckningskod:
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (ytterdiameter < 150 mm)
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (ytterdiameter ≥ 150 mm)

Standardmått:
Röravsnittets längd ska vara 1200 mm. 
Röravsnittets innerdiameter ska vara mellan 15 och 324 mm beroende på rörets yttre mått. 
Röravsnittens tjocklek ska vara: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.



KONTAKTA OSS: 
TS@KNAUFINSULATION.COM

SPARA PENGAR OCH VÄRDEFULL 
TID MED VÅRA BIM-INTEGRERADE 
PRODUKTER!
Kostnadsfria BIM-objekt som är klara 
att användas. 
Spara tid och förbättra dina projekt med 
högkvalitativa tekniska isoleringspro-
dukter! Upptäck våra smarta lösningar 
för Thermo-teK- och Fire-teK-sorti-
mentet. Finns i Revit- och Ifc-format.

DRA NYTTA AV FÖLJANDE 
FÖRDELAR
•   BIM-objekt som är klara att användas 

för dina projekt
•  Finns i Revit- och Ifc-format
•   Förslag på den produkt som lämpar  

sig bäst genom Dynamo
•   Intuitiv och enkel instruktionsvideo/ 

dokumentation
•  Kostnadsfria, regelbundna webbinarier

Med den intuitiva och lättanvända an-
vändarguiden kan du enkelt beräkna 
värmeförluster och energikostnader. 
Du får informationen efter bara fem 
enkla steg med pålitliga resultat tack 
vare VDI-certifierade beräknings-
metoder.

KONTAKTA VÅR SUPPORT NÄR DET PASSAR 
DIG PÅ EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

FÖRDELAR

 Intuitiv och enkel användarvägledning

 Kostnadsfritt och alltid tillgängligt online

  Enkla termiska beräkningar och beräkning 
av energikostnader i 5 steg

  Förslag på de bästa materiallösningarna

  VDI-certifierade / ISO 12241-beräknings-
metoder

 Finns på flera olika språk

  Beräkningar på rör, kanaler,  
behållare och plana ytor

Utrustning, rund  horisontellObjekt:

Verkställande företag:

Knauf Insulation GmbHProjektadress:

Exper-teK ExampleProjektnamn:

KONTROLLERA ISOLERINGSTJOCKLEK för yttemperatur enligt
ISO 12241

198 954,80Energibesparing i EURO per år:

7,28Värmeförlust isolerad i kW

461,51Värmeförlust oisolerad i kW:
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3

1.0600.063146.236.8100Power-teK WM 6402

1.0400.096327.7255.6100Power-teK WM 6601

FtotDrift λMedel ° CGränsskikt ° Cs i mmIsoleringsmaterialLager

Resultat

Isoleringsmaterial

Resultat av termisk beräkning

Temperaturprofil

Isoleringskonstruktion

Ingen metallfolie
0,00700
W/mK

1000 mmDistansbricka, 30 x 3 mm, plattstål

KonvektionsbarriärTyp av utförandeUnderkonstruktion

Calculated with 8760 (h/a) and 0.05 (€/kWh)

200Isoleringstjocklek i mm

3,60Väggens tjocklek i mm

5 000,0Längd i m:

Exekveringsparametrar
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000,0
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0,0Vind i m/s: (Utomhus)

10,0Omgivningstemperatur i °C:

0,260Emissivitet

Stål, blankt,
galvaniserat

Ytmaterial:

400,0Temperatur Media ° C:

5,20
Värmeöverföringskoef
ficient utsida i W/m²K

36,8Yttemperatur i °C:

138,1Värmeflödestäthet i W/m²:

1 000Densitet i kg/m³

4 186Värmekapacitet i J (kgK):

VattenMedia:

www.exper-tek.online

Beräkning genomförd med KNAUF Insulation 2019-04-15,Mr. Andreas Regel

EXPER-TEK: TERMISKA BERÄKNINGAR, 
ENERGIBESPARINGAR – SNABBT OCH ENKELT!

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

Beräkningsexempel

FINNS NU ÄVEN 
FÖR VÅRA TEKNISKA 
ISOLERINGSPRODUKTER!

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en digital, framtidsorienterad 
process för planering, konstruktion och drift av byggnader. Processen bidrar 
till att öka produktiviteten inom byggbranschen.  BIM baseras på användbar 
information som är tillgänglig under varje steg i en byggnads livscykel, från 
design till rivning.

BIM – EN NY DESIGNUPPLEVELSE

UTAN KOSTNAD OCH ALLTID TILLGÄNG-
LIGT ONLINE PÅ  WWW.KI-TS.COM

VÅRT SPECIFIKATIONSTEAM FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG. 
KONTAKTA OSS VIA E-POST PÅ: BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM

KNAUF INSULATIONS 
SPECIFIKATIONSTEAM

BIM NOW ALSO FOR 
TECHICAL INSULATION PRODUCTS

NEW!

W

W
W.KI-TS.COM

Vårt professionella 
specifikationsteam med 
internationell erfarenhet är 
alltid redo att hjälpa dig.

Teknisk rådgivning vid projektplanering  
och specifikationer  

Teknisk support för produkter  

Kompetens inom industriell  
isolering och VVS  

Kunskaper om kraven  
på lokala marknader  

Inom hela Europa     

Vi har även kompetens  
för en EIIF TipCHECK  

KNAUF INSULATIONSPECIFICATION TEAM
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W
W.KI-TS.COM
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