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I bygninger av forskjelJig art brukes det ofte
o vertrykksventilasjons;'klimaanlegg. Selv om
mange har ment at overtrykksanlegg ikke er sa
heldig for bindingsverksvegger, har man ikke hatt
konkrete norske unders~kelser a vise til. For a fa
klarlagt virkningen for:etok vi en slik prove i NBf's
klimarom i Trondheim.
Det ble satt oPP en provevegg med kiedningsmaterialer og varierende tetningsmetoder som vist

pa figur

1.

For alternativ A var tetningen ved tak enkel med
papp f¢rt opp p/J ¢vre svill og klemt fast mellom

denne og innvendig kledningsmaterial. For alternativ B var plasten trukket et stykke ut under
himlingen pa varm side og festet med lekter.
Provingen startet den 8. juni og ble avsluttet den
17. august 1973, varighet 70 d¢gn.

Norges byggforskningsinstltutt
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Pr~vetaking

Pr~ving

Pa

den varme siden av veggen hIe del ved
innblasing av 1uft fra lahoratoriet holdt el konstant
overtrykk pa 0,5 mmYS. Temperaturen pa denne

siden varierte mellom +22 og +24°C. og relativ
luftfuktighct mellom 40 og 50 %. med de fleslc
dogn pa 40-45 %.

I remmet pa den kaldc siden av veggcn var del
montert en fordampcr tilknyttcl del sentralc
kjolcanlegget. Temperaturen pa denne siden ble
holdt pa -:-IOoC, og den relative fuktigheten i
luften pa 75-80 %.
Pr(~vcvcggcn hadde cn hell konvensjonell utforelse. Den ble fagmessig salt opp, og kvaliteten av
del utforte arbcidct samt valget av tekniske 10sninger/tilslutningsdetaljer varicrte inneo vanlige
grenser.
Pa cnkelte steder blc arbeidet sa-lig omhyggelig
utfert, pa andre steder mer'tilfeldig, men hele
tiden n~r opp til utferelser som forekommer pa
byggeplasser.
Det viste seg raskt at veggen var meget utett. Vi
fikk en betyde1ig gjennomgang av luft og vanndamp fra den varme siden. Fuktighetcn kondenserte og fres pa fordamperen, slik at denne matte
avrimes cn gang hvert d0gn for a kunne fungere.
Avrimingen ble foretatt en gang pro degn.
Prosessen tok hver gang 2 timer. Temperaturen i
det kalde rommet ekte da til -;'-3 - +5°C, med
vanhgste 0kning til ea O°C som lufttemperatur i
det kalde rommet.
Ved hver avriming ble det vannet som ranl fra
fordamperen samlet opp og veiet. Total vannvekt
pr uke Hi pa ea 55 kg. I tillegg dannet det seg
dessuten istapper pa gulvet under ventilenc og i
viduskarmene. Vi regner med at praktisk talt all
denne fuktigheten matte komme gjennom veggen
fra den varrne sideD, den eneste siden i rommet
sam var utsatt for overtrykk.

Den 12. juli ble en del av platene pa den kalde
siden av preveveggen tatt avo Det ble observert til
dels ganske betydelige mengder rim pa yttersiden
av mineralullisolasjonen.
Preyer ble tatt av isolasjonen j punktene Xl og
X2, figur 2. Prove Xl ble taU mellom overkant av
elektrisk koblingsboks og et hull i plastfolien pa
veggens varme side. Det var ikke noe tegn til rim
eller fuktighet 'ved hullet i plasten, men store
rimdannelser umiddelbart over koblingsboksen.
Provene av mineralullisolasjonen ble tatt av de
yttcrste 2-4 em av selve isolasjonsmaterialet. Preve
X2 ble taU mellom underkant ventil og overkant
vindu.
Provcne ble torket og veid. Fuktinnholdet i
preve Xl var 27 % av torrvekten og i prove X2
95 %.
Den 17. august bIe hele veggen pa den kalde
siden blottlagt ved at pappen, platene og kIed·
ningen ble tatt av mens det ble tatt fotograficr.
Figurcne 2 - 12 viser veggens tilstand denne
dagen.
For 11 kontrollere fuktinnholdet i veggmateriaIcne tok vi ut en del prever, aIle pa den kalde siden
av veggen. Prevene ble torkct i torkeskap ved
+70°C. Tabcllen viser fuktinnholdet i prosent av
l0rrveklcn.
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Observasjoner
Som tidligere nevnt varierte utforelsen av proveveggen endel. Noen detaljer var utfort mcget
omhyggelig, andre hadde en darligcre utf0relse.
Men aIle IGsningene var med hensikt gjort slik sam
man vanlig kan vente a finne dem i praksis.
Oct ble spesielt undersokt om det var stor
nedfukting ved de darlig tilsluttede eIekuiske
koblingsboksene. Poi disse stedene var dampsperresjiktet (plastfolien) skadet ved rifler og lose Oiker
ved tilslutning til boksene slik at den ikke s)uttet
tett inn til metallet. Rim pa utvendig forhudningspapp og innenforleggcnde mineraluJlisolasjon var
her svrert fremtredende.
Pa tre forskjellige steder var plasten be·/isst
skadet pa forskjellig mate. Etl sted var det laget en
rift og pa et aooet sted ct hull med ea 1 em i
diameter. Der disse to skadenc var pafoTt damp
sperresjiktet (plastfolien), var det pa den varme
siden av veggen 12 mm trefiberplater som kledning. Under skadene var det ikke spor 5. se av rim i
mincralu1lisoIasjonen. Pa et tredje sted var det ogsa
hull i plasten, men her var kledningen pa den
varme siden av veggen rustikkpanel. Rimansamlingen i isolasjonen og pa den utvendige forhudningspappen var her helt tydelig.
Omkring begge vinduene var dytten helt nedfuktet or,- stivfrosset.
Under den ene ventilen var den impregnerte
trefiberplaten meget fuktig. (Begge ventilene ble
holdt tett gjenskrudd under hele den 70 d0gns
lange kjoringen).
Klemlisten som klemtc fast utvendig papp mot
karmen pa vindu 80x80 em var meget fuktig og
hadde alleredc angrep av sopp.

Problemer med

skj~ter og sammenf~yninger

Alterede euer 70 dogn var veggen betydelig
nedfuktet, og de forste soppskader var sy,nlige.
Problemene 13. i skjoter og sammenfoyninger.
lngen av disse lot til a va:re tilfredsstillende for a
hindre luften i a trenge gjennom veggen, seIv ved et
sa lite overtrykk sam 0,5 mmVS.
Det var meget betydelig fuktgiennomgang
giennom veggen med anslutninger, ea 55 kg vann
pr uke. (Veggens areal ca 8 m 2 ).
Resultatene stemmer bra med skadetilfeller vi
har sell i praksis.
Unnga derfor bruk av konvensjonelle trevegger,
nar det benyues overtrykks vemilasjonsanlegg.
dersom ikke veggen er Pf0vct pa forhand og man
har forvisset seg om at skjc:)1er og tilslutninger er
tctte. Dersom man bevissl s0ker a holde en h0yere
relativ luftfuktighct i det varme rommet enn vare
40-45 %, vii selvf01gelig mulighclenc for skader pa
veggen bli cnda sterre. Det viI cia kreves enda
storre varsomhet. Smaskader i den innvendige
damptette plastfolicn hadde ingen mcrkbar skadelig innflytelsc n,ir denne folien var dekket
av store, plane kledningsplatcr. Under panel derimot bevirket selv sma skader i dampsperresjiktet
(plastfolien) nedfukting av mineralullisolasjonen.
Til tross for den korte pr0vetiden, viste det seg
at vi kunne finne de vesentligste av de svake
punktene i veggen oar det gjaldt muligheten for
luftgjennomgang og fuktskader.
Slike unders9kelser vii kunne ha stor verdi, nar
det gjelder a fa bragt pi! det rene egenskapene has
scricfremstiltc standardveggcr.
NBl har na utviklet et nyu ma.leinHrumem som
viI gjore slike og liknende undersokelser enda
sikrere. Med dette kan vi detaljert male luftmengde
som trenger gjennom f.cks. fuger, ved tilslutninger.
skj0ter osv. Utstyret kan benyttes bade ved kontroUm<ilinger av oppfc::lrte vegger og ved lltviklingsarbeider i laboratoriet.

Tabell 1. Fuktinnhold
i veg9materialene
Pr0ve or.
P 1 Asfaltimpregnert trefiberplate midt pi:! yegg
P 2 Ytre 3 em av dytting (mineralulll mellom losholt 09 karm
p 3 Steinulldytting mel 10m losholt og karm
p 4 Asfaltimpregnert trefiberplate under ventil
P 5 Ytterste 3 em av isolasjon
P 6 Ytterste 2-3 em av mineralullisolasjon
P 7 Ytterste 2-3 em av losholt umiddelbart over karm (treverk)
P 8 Ytterste 2·3 em av mineralullisolasjon, ea 50 em over golv
P 9 Ytre 2·em av \livre losholt (treverk)
P10 Ytre klemlist for papp, med noe mugg (treverkl
P11 Tilsvnelatende god og t0rr mineralullisolasjon
P12 THsynelatende torr losholt (treverk)

% fukt av t0rrvekt

9%
540%
24%
28%
28%

3%
25 %
176%
51 %
35 %

0%
11 %
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Fig. 3. Nedfuktet
trefiberplate unrler
venti! sam har ViErt
holdt tukket under
hele kjq.ringen.
FuktprQve P4 Ogsli over
vinduer er platen vlh.
Rim pll platen over
ventil. Felt 6.

Fig. 4. Rimdannelse pll
forhudningspapp 09 i
dytt over vindu, 80xBO.
Fig. 5. Sterk nedriming
utenp§ forhudningspapp
under vindu.
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Fig. 6. Helt vat 09
nedfrossen dytt om

vindu. Vindu BOx60.
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Fig. 7. Istapp dannet
ved drypp av kondensvann fra ventilen over.
Venti!en var holdt
lukket i hele kj0re-

perioden. felt 6.
Fig. 8. Istapp dannet
ved avrenning av
I<ondensvann fra ventilen. Felt 6.
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Fig. 9 Rim pA isolasjon
under forhudningspapp.
Fig. 10. EI. koblings-

boks mad di\rlig tetning mot plastfolien.
Spanplatekledning pA

plasten pli varm side.

Felt nr 5.
Fig. 11. Rim pA
forhudningspapp

pa

underSlden av det sted
hvor plastfolien var
perforert med 10 mm
hull. j felt nr 5.

11

Fig. 12. Rim pa
forhudningspapp
utenpA en del av
veggen som hadde et
hull j plastfolien
og innv. kledning med
r:enel. Merket (Plastl
hull pA figur 1felt nr 7.
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