
Hvad er ISOBYG byggesystem :

• Isolerende støbeforskalling som  
legoklodser 

• Beton og armeringsjern placeres i 
hulrum

•   Ideel til lavenergi fordi:
• uden kuldebroer 
• ingen fugtsugende materialer.
• ingen dampspærre
• effektiv isolering sikre tynde vægge
• stærk og isolerende vægkonstruktion
• fuld isolering ved overliggere og false
• meget lave linietab



Hvilken u-værdi har du 
behov for?

• 25 cm. blok har u-værdi 0,25

• 30 cm. blok har u-værdi 0,18

• 35 cm. blok har u-værdi 0,14

• 40 cm. blok har u-værdi 0,12

• 45 cm. blok har u-værdi 0,10

• 50 cm. blok har u-værdi 0,08

Alle blokke kan leveres med 14 cm. 
eller 19 cm. betonkerne, ovenstående 
u-værdi er baseret på 14 cm. kerne.



Øverste sokkel sten erstattes af ISOBYG blok for at forbedre linietabet



Linietaber for soklen bringes nemt under < 0,1 w/mK



Når de to første skifter er sat opsættes støtterne. Støtterne fungerer også som stillads når 
betonen skal fyldes i, ligesom de benyttes til at rette væggen af med



Væggene til et typisk hus kan rejses på 3-5 dage inkl. beton fylding.



Regn og frost er ingen hindring, da isoleringen ikke suger vand, og isoleringen beskytter 
betonen under hærdning.



Endestykkerne gør det let at sætte af til døre og vinduer.



Når der er støbt saves falsen ren, og den udvendige plastikbinder fjernes



Vinduerne føres let frem med BMF beslag.



Store vinduespænd laves let og billigt med almindelig armeringsjern  Y8 til Y16 
afhængig af størrelsen på spændet. Isolerende søjler laves også nemt med ISOBYG.



Hjørne vinduer laves let og billigt med almindelig armeringsjern  Y8 til Y16 afhængig af 
størrelsen på spændet – og uden søjle i hjørnet.



Gavlene kan bygges i kip, hvilket dog kræver betonfyldning ad to gange.



Etagedæk kan enten være støbt på stedet eller som her færdige elementer.



 

 Den udvendige dækafslutning fås i to højde. Den specialle plastikbinder fastholder 
elementet, og bruges ofte også ved tagafslutning for at skjule en tagkonstruktion.



Betonen fyldes i med betonpumpe. 



Der fyldes ½ meter ad gangen, og mellem 1½ – 3 meter på en dag.



Systemet kan også benyttes til kælderbyggeri



Passivhus i Skødstrup:

- U-værdier:
- Vægge 0,08 med ISOBYG 50 cm. Blok
- Tag = 0,081
- Gulv = 0,076

- Høje facader og højt til loftet - 3½ meter i stue.



2020 hus i Jelling med forbrug på 11,7 kWh pr. m2 eksklusive solcelle bidrag:

- U-værdier:
- Vægge 0,12 med ISOBYG 40 cm. Blok
- Tag = 0,08
- Gulv = 0,1

- Blowerdoor test resultat 0,13 l/s/m2
- Aktivhus når solcelle bidrag indregnes



Der kan sagtens bygges i flere etager.









Fordele ved ISOBYG´s byggesystem
●  Kort opførelsestid
●  Stærk konstruktion sikrer arkitektonisk frihed – store vinduesspænd uden        

 meromkostning.
●  Ideel til lavenerge klasse 2015 / 2020 og passivhus – ingen kuldebro og lav       

 lambda værdi sikrer relativt tynde vægge.
●  Kan opføres året rundt uanset regn og frost.
●  Bygherre er altid 100 % sikker på tør isolering.
●  Ingen dampspærre nødvendig.
●  Facaderne kan pudses, skalmures, beklædes med træ eller natursten.
●  Systemet er gennemtestet og har over 40 år på bagen i Tyskland.
●  Lave opførelsesomkostninger sikre at lavenergi byggeri ikke behøves være 

dyrere end konventionel byggeri med dårligere isolering.

Tør du tænke anderledes – kan lavenergihuset bygges uden meromkostninger
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