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Armeret fugtadaptiv dampspærre med ekstra høj vinter
diffusionsmodstand. Denne dampspærre yder gode muligheder for
sommerudtørring af konstruktionen. 
Med en diffusionsmodstand helt ned til Z-værdi 2, passerer al fugt fra
konstruktionen gennem dampspærren.
Armeringen gør dampspærren ekstrem stærk og der kan arbejdes uden fast
modhold ved montage på tværs af konstruktionen.
 

VARA PLUS

CONIZO

CONEXO

Ved at arbejde tapen fast med spartel  forbedres
vedhæftningen op til 60%.

FUGTADAPTIV DAMPSPÆRRE 

Er en dampspærre med variabel
diffusionsmodstand. Formålet er at
udtørre konstruktionen hvis der er
brug for dette. VARA PLUS reagerer
på høj relativ luftfugtighed i
konstruktionen, damptrykket presser
fugten mod dampspærren og fugten
transorteres ind i indeklimaet,
hvorfra den ventileres bort.

HVOR KAN DEN BRUGES?

VARA PLUS giver større sikkerhed
for en sund og tør konstruktion. 
I uventilerede kompakte
konstruktioner er den eneste
mulighed for at fjerne fugt, at
anvende VARA PLUS.
Sommerhuse bør altid bygges med
VARA PLUS  
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Armeret dampspærre med meget høj diffusionsmodstand 
(Z-værdi 110) sammenlignet med andre armerede dampspærrer
på markedet. 
Den høje Z-værdi giver sikkerhed for en tæt konstruktion.
Armeringen gør dampspærren stærk og der kan arbejdes uden
fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen.
 

IZOPERM PLUS
FAST Z-VÆRDI OVER 100

Med en Z-værdi over 100, er din
almindelige ventilerede konstruktion
sikker. Dette selvom der vælges en
vindspærre med høj
diffusionsmodstand vil 1:10 princippet
være overholdt. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

Izoperm Plus bruges i almindelige
ventilerede tag og vægkonstruk-
tioner i træ og stål. 

HVORFOR IZOPERM PLUS?

Montering uden fast modhold.
Lufttæthed opnås hurtigere og
nemmere. Total økonomisk mere
fornuftig end traditionel 
PE-dampspærre. 
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CONEXO multitape bruges til at lave permanente luft-, vind-
og regntætte samlinger. Den unikke klæb kan bruges både
inden- og udendørs. Klæben er vandfast og derfor forringes
klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på
alle systemmembraner, samt på andre dampspærrer af PE, PP
og på aluminium, træ, stål, OSB og krydsfiner. 
På tegl og beton primes først med ACRAPRIME.

CONEXO

Ved at arbejde tapen fast med spartel  forbedres
vedhæftningen med op til 60%.

LAAAAANG LEVETID

CONEXO er lavet med en "solid glue"
der gør tapen mere modstandsdygtig
end almindelig dampspærretape.
Derfor får man længere levetid og en
stærkere samling.

HVOR KAN DEN BRUGES?

CONEXO kan bruges på alle vores
dampspærrer, vindspærrer og
undertage. CONEXO har mange
fordele, men er ikke lige så
taknemmelig at arbejde med som en
almindelig aggressiv 
dampspærretape. 
Brug den rigtigt, på gode overflader
og brug spartel, så holder samlingen
i hele konstruktionens levetid. 
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CONIZO overlægstape bruges til at lave permanente
lufttætte samlinger mellem membraner. Klæben er vandfast
og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp
og vand. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre
dampspærrer af PE, PP og på aluminium, træ, stål, OSB og
krydsfiner. 
På tegl og beton primes med ACRAPRIME.

CONIZO

Ved at arbejde tapen fast med spartel  forbedres
vedhæftningen med optil 60%.

DEN PRIMÆRE TAPE

CONIZO er også en "solid glue"
tape, men med papir som bærelag.
Derfor er den god til lange lige
stræk, hvor der skal bruges en
ufleksibel tape som ikke kan
strækkes. 
Afrivningsstrimlen er af folie, så den
hverken flosser eller revner, dog
skal den skæres med kniv. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

CONIZO er kun til indendørsbrug.
Bruges primært på samlinger mellem
dampspærrer på lige stræk.
Tapen kan også bruges til at lave
lufttætte samlinger på jern, stål,
OSB-Plader og gips. 
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Let og smidig dampspærre på 110my. 
Produceret af 100% jomfrueligt polyethylen. 
Kun en dampspærre af jomfrueligt materiale kan forventes
at holde i hele konstruktionens levetid.
Denne smidige dampspærre gør det lettere at opnå god
lufttæthed.

LET PE-DAMPSPÆRRE
KLIMA VENLIG PE-DAMPSPÆRRE

Let PE-dampspærre er tyndere, men
stærkere end de mest anvendte
dampspærrer på det danske marked.
Dette kan lade sig gøre, da vi
anvender avanceret teknik og
højkvalitetsmaterialer. 
LET PE er en klar klima favorit, da
der bruges næsten 50% mindre
materiale til fremstilling.
Transporten bliver også mindre
klimabelastende.   

HVOR KAN DEN BRUGES?

LET PE-DAMPSPÆRRE kan bruges i
alle almindelige ventilerede tag og
vægkonstruktioner i træ og stål.

HVORFOR LET-PE DAMPSPÆRRE?

Mere smidig og formbar end tunge
PE-folier, derfor bedre lufttæthed.  
Forventet levetid på over 50 år.
Altid samme gode stærke kvalitet.
Kvalitetssikring udføres nemt da
dampspærren er fuldstændig
glasklar.
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Robust dampspærre på 200my 
Produceret af 100% jomfrueligt polyethylen.
Kun en dampspærre af jomfrueligt materiale kan forventes at
holde i hele konstruktionens levetid.
Denne tunge og robuste damp- og fugtspærre anvendes i
konstruktioner hvor den bliver udsat for hårde forhold under
montage.

TUNG PE-DAMPSPÆRRE DAMPSPÆRRE KLASSIK

Er du mest til "den vi plejer at
bruge", så skal du vælge 
TUNG PE-DAMPSPÆRRE. 
Men forvent lidt mere, for denne
dampspærre er ikke bare lidt stærk,
den er ekstrem stærk og robust. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

TUNG PE-DAMPSPÆRRE kan bruges
i alle almindelige ventilerede tag- og
vægkonstruktioner i træ og stål og
som fugtspærre på betondæk.

HVORFOR TUNG PE-
DAMPSPÆRRE?

Ekstrem robust, både som damp- og
fugtspærre. 
Forventet levetid på over 50 år.
Altid samme gode stærke kvalitet.
Kvalitetssikring udføres nemt da
dampspærren er fuldstændig
glasklar. 
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Robust dampspærre remfolie.
Produceret af 100% jomfrueligt polyethylen. 
Kun en remfolie af jomfrueligt materiale kan folien
forventes at holde i hele konstruktionens levetid.

REMFOLIE ROBUST REMFOLIE

En remfolie skal kunne tåle al slags
vejrlig!
Det kan denne remfolie.
Ekstrem stærk og robust PE-folie
med UV-stabilisator, så den kan tåle
solens UV stråler indtil taget er på.

HVOR KAN DEN BRUGES?

Remfolien bruges som sikker lufttæt
forbindelse fra mur til dampspærre.
Bruges ved nybyggeri, hvor tagrem
klemmer folieklæber og remfolie til
muren.

HVORFOR REMFOLIE?

Løsningen har været brugt i rigtig
mange år, af rigtig mange
typehusfirmaer. Udført korrekt er
dette en god og holdbar løsning. 
Forventet levetid på over 50år.
Altid samme gode stærke kvalitet
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Grøn PE-tape bruges til at lave permanente lufttætte
samlinger. 
Fleksibel tape primært til detaljer i tæthedsplanet.
60mm bred sikrer god vedhæftning på begge sider af en
samling.
Klæber på alle systemmembraner, samt på andre
dampspærrer af PE, PP og aluminium, træ, stål, OSB og
krydsfiner. Må ikke strækkes under montage.
På tegl og beton skal der primes.

GRØN PE-TAPE

Ved at arbejde tapen fast med spartel  forbedres
vedhæftningen med optil 60%.

AGGRESSIV FLEKSIBEL TAPE

GRØN PE-TAPE er lavet med meget
klæb, hvilket gør den meget
aggressivt klæbende. Der skal 
 arbejdes med spartel og fast
modhold, så samlinger ikke bliver
belastet af tryk fra isolering.

HVOR KAN DEN BRUGES?

Til at lave lufttætte samlinger hvor
det kræves at tapen er fleksibel, som
hjørner, omkring gennemføringer, alt
andet end samlinger på lige stræk
hvor der skal bruges papir tape.

HVORFOR GRØN PE-TAPE?

60mm bredde giver øget sikkerhed.
Farverne gul og grøn er standard i
det meste af europa, så
håndværkere fra andre lande ved
også hvor tapen skal/ikke skal
bruges. 
Den markante farve letter
kvalitetssikring. 
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Gul papir tape bruges til at lave permanente lufttætte
samlinger. 
Til de lige samlinger mellem dampspærrerbaner.
60mm bred sikrer god vedhæftning på begge sider af
en samling.
Klæber på alle systemmembraner, samt på andre
dampspærrer af PE, PP og aluminium, samt træ, stål,
OSB og krydsfiner. Kan ikke strækkes.
På tegl og beton skal der primes.

GUL PAPIR TAPE

Ved at arbejde tapen fast med spartel  forbedres
vedhæftningen med optil 60%.

AGGRESSIV FAST TAPE

GUL PAPIR TAPE er lavet med
meget klæb, hvilket gør den meget
aggressivt klæbende. Der skal
arbejdes med spartel og fast
modhold, så samlinger ikke bliver
belastet af tryk fra isolering.

HVOR KAN DEN BRUGES?

Til at lave lufttætte samlinger på
lange lige stræk indendørs. 
Tapen strækker sig ikke, hvilket
sikrer at den ikke efterfølgende
sidder i "bølger", hvilket skaber
utæthed.  

HVORFOR GUL PAPIR TAPE?

60mm bredde giver øget sikkerhed.
Farverne gul og grøn er standard i
det meste af europa, så
håndværkere fra andre lande ved
også hvor tapen skal/ikke skal
bruges. 
Den markante farve letter
kvalitetssikring. 
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Folieklæberen bruges til at lave permanente lufttætte
samlinger fra membran til tilstødende bygningsdel. 
Klæber på puds, træ, beton, sten og diverse dampspærrer.
Den ene overflade skal være sugende.

KliiMA FOLIEKLÆBER

Husk at porøse overflader som gasbeton, puds, og
gammelt tømmer bør primes inden brugen af
folieklæber. Alternativt udføres test med
folieklæber. 

SOMMER OG VINTER

Folieklæberen kan bruges fra -5
grader og vil derfor virke de fleste
dage, året rundt. 

HVORDAN BRUGES DEN?

Vådmetode (det ene materiale skal
være sugende): Påfør i 8mm streng
og tryk dampspærren ind i massen.
Tryk ikke fladere end 2mm. Hærdetid
afhænger af materialer, RF. og
temp. Tørretid, op til en uge.
Tørmetode (også på ikke sugende
materialer): Påfør i 8mm streng og
lad det hærde i 16-20 timer før
dampspærren trykkes ind i massen.
Virker kun i omgivelser uden støv. 

HVORFOR FOLIEKLÆBER?

Virker både sommer og vinter. Også
på lettere opfugtede mineralske
overflader (hærdetiden forlænges).
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Primeren pensles på beton, puds, tegl, træ, gammelt spærtræ,
træfiberplader mm. Forbedrer tapede eller fugede samlinger.
Trænger ind i underlaget og styrker overfladen, så der
efterfølgende kan klæbes med akryl, butyl eller bitumen.

PRIMER
OPTIMAL VEDHÆFTNING

Primeren trænger ind i materialet og
skaber en optimal overflade at klæbe
på for tape og folieklæber. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

Er du i tvivl om tapen eller
folieklæberen permanent kan klæbe
på den pågældende overflade, så
prim først. Påføres med pensel på
sugende eller porøse materialer. 

HVORFOR PRIME?

Større sikkerhed for at samlingerne
holder. Der skal stadig rengøres før
arbejdet. Porebeton bør støvsuges
inden påføring. 
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Butyl manchettape bruges
til at skabe permanent
tæthed rundt om
gennembrydninger i
dampspærre, vindspærre
og undertag.

BUTYL TAPE DEN NEMME LØSNING.

Alle kender til det at bruge tape
rundt om store gennembrydninger,
som ventilationsrør, store bjælker 
osv. Med Butaflex tape bliver alle
disse udfordringer nemmere og
hurtigere at løse. 
Tapen er strækbar og kan bruges på
de fleste overflader. 
Hvis det er muligt, er den rigtige
manchet den bedste løsning, da
manchetten ikke klæber på emnet og
derfor kan f.eks. kablet eller røret
justeres mens lufttætheden bevares.

Manchetter med "tut" sikrer
lufttæthed selvom kablet
knækker 90 grader lige efter
dampspærren eller f.eks.
ventilationsrøret sidder i 25
graders vinkel i forhold til
underlag.

GUMMI MANCHET
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ISO-BLOCO HYBRATEC
EKSPANDERENDE FUGEBÅND

IND OG UDVENDIG TÆTNING

ISO-BLOCO ONE CONTROL
ALT I EN - TÆTNING

EPDM BÅND MED TAPE/BUTYL

ISO-BLOCO MULTIFUNKTION
EKSPANDERENDE FUGEBÅND 

LYSNINGSFOLIE I FLERE VARIANTER

VARA SEAL SL
 

Lufttætning rundt om vinduer og døre er ofte det
nemmeste sted at opnå bedre lufttæthed. Vi har alle
produkter til indvendig lufttætning og udvendig tætning
mod vejrlig. Vi tilpasser diverse produkter så de netop
passer til jeres opgave.

ISO-BLOCO 600
EKSPANDERENDE
FUGEBÅND

17



3-lags vindspærre i stærk kvalitet. 
Membranen er meget robust, men også meget smidig og besidder derfor
god bygbarhed.
Beskytter konstruktionen mod regn og vind under byggefasen. 
Fungerer fugtteknisk med alle KliiMA dampspærrer.

VINDSPÆRRE 150 DEN STÆRKE LØSNING.

En stærk vindspærre sikrer et vind
og regntæt lag bag den yderste
beklædning. VINDSPÆRRE 150 har
den ekstra styrke, der sikrer at
flænger og huller ikke nemt opstår
og overfladen er intakt når arbejdet
er færdigt. Vindspærren kan sidde
uden beklædning i op til 8 uger. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

Vindspærre 150 kan bruges i alle
trækonstruktioner som vindspærre.
Monteres enten lodret eller vandret.
Vandret montage, med 15-20cm
overlap, sikrer bedst mod
vandindtrængning. 
Anvend bredtrådshæfte klammer i 
bredde >10 mm. 
Både 1,5m og 3m bredde for optimal
montage 
Vindspærretape leveres i
60mm og 150mm bredde.
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Ekstremt robust folie til beskyttelse mod radonindtrængning fra
undergrunden. 
Produceret af 100% jomfrueligt lavdensitet polyethylen i stærk kvalitet.
Kun en radonfolie af jomfrueligt materiale kan folien forventes at holde i
hele konstruktionens levetid.

RADON OG FUGTSPÆRRE DEN ROBUSTE LØSNING.

En plast membran der lægges i
terrænniveau skal virkelig være
stærk og robust. 
Det er vores 420my LDPE membran. 

HVOR KAN DEN BRUGES?

I anvendelsesklasse B og C. 
Følg radon anvisningerne 233 og
247 fra SBI (BUILD).
Tilbehør: Ø9mm butyl, 100mm
butyltape, butyl manchetter og
folieklæber. 
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Sprøjtemembraner gør
det lettere at lave
dampspærre, afdækning
og beskyttelse

SPRØJTEMEMBRANER
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DEN ENESTE LØSNING.

Nogle steder er det for omstændigt
eller slet ikke muligt at komme til at
lave dampspærre på tradtionel vis,
her kommer BlowerProof til sin ret.
Produktet kan påføres med en
Airless malersprøjte eller med
rulle/pensel. Med BlowerProof opnår
man permanent lufttæthed med kun
et produkt. 

HVOR KAN DET BRUGES?

BlowerProof har meget bred
anvendelighed, her er nævnt nogle
af mulighederne.
Tung konstruktion:
Samlinger mellem gulv og væg,
Samlinger mellem væg og loft
Let konstruktion:
Samlinger mellem OSB-plader
Direkte på isolering i tagrum.
I bjælkelag. 

BLOWERPROOF LIQUID er en flydende polymer baseret
VOC fri væske, som påføres med en airless malersprøjte,
pensel eller rulle. Når væsken tørrer, danner den en lufttæt
fleksibel membran som har god vedhæftning på overflader
som beton, tegl, træ, porebeton, stål mm.
BLOWERPROOF BRUSH kan påføres med pensel og bruges
de steder hvor der er revner fra 0,2-0,5mm. 
BRUSH er fiberforstærket og giver ekstra styrke til revner
og samlinger.

BlowerProof er som det eneste produkt i markedet
Passive House Certificeret 

BLOWERPROOF LIQUID OG BRUSH

INFO:

>600g/m2
+5grader
10kg pr/spand

>500g/m2
+5grader
5kg pr/spand

BlowerProof lLiquid

BlowerProof Brush
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OVERFLADER

Beton, mursten
cementbaserede fiberplader
Eksisterende flise- og 
klinkebelægninger.  
Andre overflader godkendt til vådrum.

EKSISTERENDE FLISEGULVE

Det er muligt at anvende SaniProof på
eksisterende flisegulve, hvis den
nuværende flise-/klinkebelægning har
en god vedhæftning på underlaget. 
Før påføring af SaniProof skal
overfladen være ru, dette gøres med
sandpapir eller anden form for
slibning. Der skal primes med 
Primer 43, så fuger og revner lukkes.

SANIPROOF er en polymer baseret sprøjtemembran, som
efter påføring tørrer til en fleksibel membran, med høj
brudstyrke. 
Vådrumsmembranen kan bl.a. bruges på overflader som
beton, porebeton og fibergips.  Membranen bruges som
vådrumsmembran/dampspærre under klinke og
flisebelægninger på gulve og vægge. 
Påføres med airless malersprøjte, rulle eller pensel.

Hjørneforstærkning er ikke nødvendigt ved brug på ikke
fugtfølsomme overflader.

SANIPROOF VÅDRUMSMEMBRAN

INFO:

Blå masse
Densitet (kg/liter): 1,2. (ind.).
Tørstoffer: 60% (ind.)
Samlet minimumsforbrug: 1,0-1,8
kg/m²
pH: 9, 0.
VOC: < 5ppm
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OMNIGUARD 110NP er en vandbaseret, ready-to-use,
flydende masse, lavet med nyeste polymer teknologi. 
OMNIGUARD sprøjtes på og tørrer hurtigt til en translucent
mælkehvid folie. Folien beskytter vinduer og betonoverflader
mod skader og tilsmudsning som kommer under byggefasen. 
Kan efterfølgende nemt fjernes manuelt, uden brug af
kemikalier.

OMNIGUARD 110NP HVOR KAN DEN BRUGES?

Glas og alufacader
Vinduer og døre
Betonvægge og trapper
Terrazzotrapper.

Komplet og effektiv beskyttelse mod
skader og tilsmudsning fra
pudsarbejde, isoleringsskum,
støbearbejde, gnister fra
slibearbejde. Hurtig påføring med
airless malersprøjte.
OMNIGUARD 110NP beskyttelsesfolie
slipper ikke ved vind- og
vejrpåvirkning. Binder på mange
overflader, som almindelig
afdækning ikke kan.

Bruges til:

INFO:

>600g/m2
+5grader
10kg pr/spand
18mdr. beskyttelse

>900g/m2
+5grader
10kg pr/spand
12mdr. beskyttelse

Omniguard 110np på vinduer

Omniguard 110np på beton
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ISOPROOF er en vandbaseret, ready-to-use, flydende
masse, lavet med nyeste polymer teknologi.
Denne masse sprøjtes på og tørrer hurtigt til en fast membran
der er UV-resistent. 
ISOPROOF bruges bla. som vindspærre til beskyttelse af
isolering som PIR, PUR og Resol. 
Anvendes også til beskyttelse af plader der ikke kan tåle
vejrliget f.eks. OSB, krydsfiner mv. 

ISOPROOF DEN RIGTIGE LØSNING.

OSB-plader
Silikatplader
Vindgips
Krydsfiner
PIR/PUR
Rockwool Terrænbatts.

IsoProof bruges bl.a. til midlertidig
afdækning af isoleringsmaterialer
som PIR, PUR og Resol isolering.
Denne membran laver en stærk folie
der beskytter mod vind, regn og UV.
Samtidig har den en meget lav
diffusionsmodstand. 

IsoProof kan også bruges som en
almindelig vindspærre hvis man f.eks.
vil bruge OSB plader udvendig. Med
IsoProof sikres at man har en
diffusionsåben vindspærre som både
er UV-resistent og regntæt.

Kan bl.a. bruges på:

INFO:

600g/m2
+5grader
10kg pr/spand

IsoProof på glatte overflader

24



EZYNET er en polymer baseret, ready-to-use, flydende masse,
lavet med nyeste polymer teknologi. 
EZY-NET påføres med airless malersprøjte eller med malerkost.
EZY-NET tørrer hurtigt, danner en folie der fastholder
sodpartikler og andre partikler efter brand. Produktet er helt
nyt på det danske marked og kan hjælpe med, sikkert at fjerne  
mange skadelige partikler efter brand og sodskader uden
brug af store mængder vand.

EZYNET EN NY LØSNING!

HVOR KAN DEN BRUGES?

EZY-NET kan bruges på de fleste
ikke porøse overflader. EZY-NET
opløser partikler som bl.a. sod. 
Soden bliver optaget i folien og
sidder derefter fast i folien når
denne fjernes. 

Brugt ved Notre Dame!

I samarbejde med en fransk 
entreprenør har vores producent
lavet sanering af blyforurening ved
Notre Dame. Mere end 300 tons bly
gik op i flammer under branden.
Det lykkedes entreprenøren at fjerne
mere end 98% af blyforureningen på
pladsen foran Notre Dame.

INFO:

Produkt: hvid væske
Mekanisk styrke (NBN EN
ISO 527-3 – University of Liège)  
brudstyrke : 8,83 N/mm²
(gennemsnit)
Brudforlængelse(%) : 729
(gennemsnit)
Aktive ingredienser: naturlig
latexemulsion.
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AMISEAL er en række vandbaserede, ready-to-use,
flydende membraner, lavet med nyeste polymer teknologi.
AMISEAL sprøjtes på og tørrer hurtigt til en fast membran,
som anvendes til afdækning, indkapsling og
bygningssanering. Produkterne bruges både til indkapsling
af asbest og sod, men også andre partikler ved nedrivning
og sanering. 

AMISEAL Amiseal Coat - Asbestindkapsling

Amiseal PSO
Til indvendig afdækning

Amiseal Firecoat- Brandsanering

Amiseal Demol - Indkapsling
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K-Cleaner - Rensning af sprøjteanlæg

Udover sprøjtemembraner er der forskelligt tilbehør
til rensning af maskiner og imprægnering af
overflader. 

TILBEHØR 

Glass Renew
renser/opfrisker vinduer

Betoshield WB - imprægnering af beton

Scale-Remover / fjerner salpeterudtræk

Mask-off midlertidig afdækning
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TILBEHØR 

MAX 226BAR 4,45LPM

T380 AIRLESS PISTOL

TRITECH T11

PISTOL TIL 310ML OG 600ML

For at opnå det bedst mulige resultat importerer vi selv
udstyr til de forskellige sprøjtemembraner. Airless
malersprøjter af højeste kvalitet fra amerikanske
TriTech. Til små lufttætningsopgaver specielt ved
renovering kan tømreren have god gavn af den lille
håndpistol der tilsluttes en kompressor.  
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Decentral ventilation -
små enheder med stort
potentiale. Til nybyg og
renovering.

DECENTRAL VENTILATION
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e2-60 arbejder efter den regenerative 
varmegenvindingsmetode. 
Mens der suges luft ud, ophober varmen fra indeluften  i den
keramiske kerne. Fanen skifter retning hvert 
70. sekund. Når luften blæses ind i huset, afgiver kernen
varmen til luften. 

LUNOS e2-60 e2-60 

e2-60 er en videreudvikling af e2
som har været på det eupæiske
marked i mange år. e2-60 er
forbedret, så den kan køre med
højere airflow, er mere effektiv og
støjniveauet er reduceret. 
Den nyudviklede fane skifter retning
nærmest lydløst og er den første
enhed af sin art der kan anvendes i
kystnære egne og i høje bygninger,
dette pga. trykfølsomheds klasse S1. 
Varmegenvinding på ref. flow 88%
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Ego arbejder efter den regenerative varmegenvindingsmetode.
Mens der suges luft ud, ophober varmen fra indeluften sig i den
keramiske kerne. Fanen skifter retning hvert 60. sekund. Når
luften blæses ind i huset, afgiver kernen varmen til luften. 
Ego er beregnet til fugtbelastede rum, derfor både suger og
blæser ego på samme tid. På denne måde presses der ikke fugtig
luft ud i resten af boligen

LUNOS ego ego

Varmegenvinding optil 81,4%
Luftvolumen med varme-genvinding
20m3/t
Luftvolumen uden varme-
genvinding 45m3/t
Energimærke A
Til fugtbelastede rum som
badeværelser, køkken og bryggers.
Mål: ude 235x205mm- murhul
Ø162mm - inde 240x220mm
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NEXXT E FACTS

Varmegenvinding op til 83%
Luftvolumen med varmegenvinding
optil 110m3/t
Energimærke A
Kan monteres i eller på væggen.
Mål: ude 235x205mm 
indevendige mål:
monteret på væggen:
510x510x240mm
monteret i væggen:
510x510x70mm
murhul ø162mm

Nexxt er en stand-alone-ventilationsenhed. 
I Nexxt E sidder der en entalphi veksler, dvs. veksleren kan
trække fugt ud af udsugningsluften og tilføre fugten til
indblæsningsluften. På denne måde kan Nexxt E styre den
relative luftfugtighed i indeklimaet. Nexxt har 8 sensorer som
bevirker at enheden kan køre fuldautomatisk.

LUNOS NEXXT E
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VENTILATION UDEN GENVINDING
Vi har som standard flere forskellige løsninger inden for 
almindelig ventilation. 
Alle produkter er kompatible med vores 
Lunos varmegenvindingsenheder.

SILVENTO VAB30-60

DECENTRAL BLIVER TIL
CENTRAL

Ved at sammensætte flere
decentrale anlæg ender det
med at blive et hybridsystem
der arbejder sammen og
ventilerer hele huset. 
Når man installerer Lunos
decentralventilation får man
både bedre indeklima og
bedre økonomi da
varmegenvindingen i
anlæggene genbruger op til
97% af varmen fra huset. 

Et sæt E2 fra Lunos bruger
max 6,6 W (for 2 eneheder)
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TILBEHØR

LUNOS LYDSPJÆLD UDVENDIG SKÆRM SORT

UDVENDIG SKÆRM HVID

STANDARD UDVENDIG SKÆRM

STANDARD UDVENDIG SKÆRM

INDVENDIG COMFORT SKÆRM

STANDARD KONTAKT

SPECIAL KONTAKT

Der fås forskellige løsninger til LUNOS
ventilationssystem, foruden almindelige
kontakter er der mulighed for 
KNX styring samt WiFi styring. 
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GULVAFDÆKNING

PROF. MALERMÅTTE 2M BRED

ROBUST FIBERMÅTTE

KRAFTIG NÅLEFILT MED FOLIE

FLEECE MED ÅNDBAR FOLIE

SUGENDE FILT MED FOLIE/KLÆBANTISLIP FLEECE MED FOLIE

Produkter til nylagte gulve, olierede gulve, afdækning
der lader gulvet ånde, afdækning der klæber eller
afdækning med antiskrid, afdækning til gulve og
trapper og afdækning til karme og vinduer.

ROBUST FILT MED FOLIE OG
KLÆB. TIL GULVE, TRAPPER,
KARME.  
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Tlf: 29652236 - 53782652 - 42427800
Email: info@kliima.dk

www.kliima.dk

Kliima ApS
Geneesgade 5 - 8700 - Horsens

KONTAKT INFO


