
Schöck isolerar balkonger.
För att undvika köldbryggor.
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Isolera balkonginfästningen utan avbrott. 
Så förhindrar du kostsamma energiförluster.

Termografin visar det tydligt: 

köldbryggor vid traditionellt bygg-

nadssätt utan genomgående isole-

ring vid balkongens infästning.
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Utkragande byggnadsdelar som tränger igenom fasaden, som till exempel balkonger, är känsliga för köldbryggor. 

Isoleras inte infästningen leder det till energiförluster genom bortförsel av värme. Men inte endast högre värme-

kostnader är resultatet: låga yttemperaturer kan leda till skador på byggnaden. Med Schöck Isokorb® kan konsulter 

och arkitekter effektivt motarbeta köldbryggor.

Skonar miljön och ekonomin. 
En stor del av våra naturliga energiresurser används 
för uppvärmning och varmvattenberedning i bostads-
hus. Därför låter sig värmekostnaderna lätt reduceras 
om man till exempel effektivt minskar köldbryggorna 
– med Schöck Isokorb®. Mindre värmeförlust betyder 
lägre värmekostnader och därmed också en mindre 
mijöpåverkande effekt av skadliga ämnen.

Tänk på morgondagen redan i dag. 
Kraven på energieffektivitet i Europa ökar. Köldbryg-
gor som uppstår vid traditionellt byggande erbjuder 
hög energibesparingspotential. Den nya versionen av 
EU-direktivet från 2010 kräver lågenergihuset som 
lägsta standard till 2020. Med Schöck Isokorb® är 
byggherrar på den säkra sidan även i framtiden vid 
kommande skärpningar av normerna.

Skänk inte bort några värmekostnader – Schöck Isokorb® isolerar effektivt.

Planera långsiktigt – Schöck Isokorb® är ett stycke framtidssäkerhet.

Bygg intelligent, bo hälsosamt. 
Den som har balkong, vill inte vara utan denna 
komfort. Men bara om isoleringen är utförd så att 
köldbryggor med kallras som följd undvisk. Vid 
otillräcklig isolering kryper kylan in i bostaden via 
balkongen. Med köldbryggor ökar också faran för 
hälsorisker och mögelpåväxt.

Vill du bo bekvämt och hälsosamt – Schöck Isokorb® tar hand om  

boendekomforten.
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Systemet Schöck Isokorb®.
Full isolering även där kraft överförs.

Balkonginfästning med Schöck Isokorb® förbättrar 
isoleringseffekten gentemot en helgjuten infästning 
med hela 70 %. Det vill säga att med dagens energi-
kostnad ger det i genomsnitt en ’payback time’ på ca 
10 år.

Den intermittenta isolerade balkonginfästningen 
förbättrar isoleringseffekten gentemot en helgjuten 
infästning med endast 20 %.

Så bygger man köldbryggor. 
Den intermittenta infästningen med betongklackar av 
balkonger lämnar utrymme mellan de enskilda 
betongklackarna för isoleringen. Betongklacken själv 
blir dock inte isolerad. Så uppstår klassiska köldbryg-
gor: värmen flödar här ohindrat ut samtidigt som kyla 
och fukt tränger in. Det leder inte bara till förhöjda 
värmekostnader utan skadar också byggnaden.

Isolera och förbinda samtidigt. 
Schöck Isokorb® isolerar just på de ställen där det  
är speciellt viktigt – direkt vid infästningen. Inga 
avbrott ger en genomgående isolering. Och det med 
en överlägsen bärkraft och kontrollerad mångårig 
säkerhet. Den höga värmeisoleringseffekten är ett 
verkligt plus för alla byggherrar för vilka hälsosamt 
boende och reducerade värmekostnader ligger varmt 
om hjärtat.
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Traditionellt ansluts balkonger i Sverige intermittent (punktvis). Därigenom låter sig utrymmena mellan betong-

klackarna snabbt och enkelt isoleras. Betongklacken är däremot inte isolerad. Här kan man antingen finna sig i 

köldbryggor – eller så satsar man på Schöck Isokorb®. Den möjliggör intermittent infästning med sammanhäng-

ande isolering. Schöck Isokorb® skiljer byggnadsdelarna termiskt från varandra och erbjuder samtidigt en hög 

bärkraft. Det ger samtidigt största möjliga frihet både för montaget på arbetsplatsen och för byggnadens design. 

Så kan moderna byggnader förverkligas – utan energislukande köldbryggor.

Dragstag. 
Överföring av dragkrafterna vid 
samtidig minimering av värmeflödet 
genom rostfritt stål i fogarna.

Isoleringsmaterial Neopor®2. 
Högvärmeisolerande isolerings-
material för minimalt värmeflöde. 
λ = 0,031 W/mK

HTE-modul. 
Högkvalitativ finbetong med Kronolith1 vid 
samtidig överföring av tryckkrafter garante-
rar högsta isoleringseffekt.

Tvärkraftstag. 
Överföring av vertikalkrafterna vid samtidig 
minimering av värmebortförseln genom 
rostfritt stål i fogarna.

1 Kronolith är ett av KRONOS ecochem registrerat märke

2 Neopor® är ett av BASF registrerat märke
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Perfekt på byggplatsen. 
Schöck Isokorb® är komplett monterad och exakt 
anpassad till förhållandena på byggplatsen. Beroende 
på den unika konstruktionen är till exempel inga 
tvärgående järn eller undre tryckstavar nödvändiga, 
som antingen måste avlägsnas på plats eller mödo-
samt anpassas. Schöck Isokorb® påverkar inte den 
befintliga armeringen, utan låter sig enkelt inpassas 
utan möda.

Rationell i prefab-fabriker. 
Schöck Isokorb® låter sig utan problem infogas i den 
befintliga armeringen. Montage av enskilda arme-
ringsjärn och det kostsamma montaget i förborrade 
avstängare undviks. Schöck Isokorb® är en monte-
ringsfärdig systemlösning. Den garanterar ett enkelt 
och störningsfritt montage och säkrar på så sätt 
effektivitet och lönsamhet.

Kvalitet och säkerhet. 
Den nödvändiga materialkvaliteten garanteras 
genom regelbundna interna och externa övervak-
ningar. Infästningens varaktighet testades vid många 
försök inom ramen för godkännande i Tyskland.

Passar utan komplicerad anpassning i armeringen på bygget.

Maximal säkerhet genom a av högvärdiga material.

Med få handgrepp och låga personalkostnader – Schöck Isokorb® passar.

Snabbt, enkelt, säkert:
Med Schöck Isokorb® i teknikens framkant. 
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Bygga i passivhus-standard:
Schöck Isokorb® XT.

Det enda värmeisoleringselementet med passivhus-
certifiering.1)

Schöck Isokorb® XT balkonginfästning har som första 
konstruktion för passivhus erhållit certifikatet för 
”köldbryggsskyddad konstruktion”. Därmed är även 
passivhus med fritt hängande balkonger realiserbara. 
Isokorb XT möjliggör en konstruktion med fritt 
konstruerad balkongarkitektur med minimal värme-
förlust.

1) Passivhus-institutet, Darmstadt, www.passiv.de
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Alldeles i närheten. 
HauCon Sverige AB är vår partner i Sverige. Det 
garanterar en direktkontakt till dig och en snabb 
disponibilitet av Schöck Isokorb®. Dessutom stöder  
dig Schöck vid alla statiska frågor och konstruktions-
frågor. Planeringsdokument, standardsoftware samt 
ifyllnadsformulär hittar du också på internet under 
www.schoeck.se

Innovativa bygglösningar från Baden-Baden. 
Sedan mer än 30 år utvecklar, producerar och mark-
nadsför Schöck Bauteile GmbH innovativa byggkom-
ponenter och -system för betong- och murverkskon-
struktioner. Till exempel Schöck Isokorb®. Den har 
blivit en bestseller och har över hela världen byggts in 
mer än 10 miljoner gånger i över 20 länder i Europa, 
Asien och Amerika.

Schöck huvudadministration i Baden-Baden. 

Alldeles i närheten – Schöck försäljningspartner HauCon Sverige AB.

Av proffs för proffs:
Schöck planerings- och rådgivningsservice.


