VI SPRAYAR FAST
DIN ISOLERING
Bättre byggisolering – Bättre ekonomi – Bättre för miljön

Perfekt på stora innertak. Oslagbart
på svåra underlag, krångliga ytor
och i trånga utrymmen.

IDÉN

KUNSKAPEN

Vi bygger vidare på 40 års erfarenhet

SPRAYTEC
– EN BLÅGUL SUCCÉ
SprayTec-metoden utvecklades i Frankrike redan på 1970-talet
och har sedan dess vidareutvecklats med allt effektivare
bindemedel, glas- och stenull och applikationssystem av oss på
Ovacon AB i Trosa. Den tekniska utvecklingen bygger i hög grad
på erfarenheter från våra installationer och vårt kontinuerliga
samarbete med krävande kunder i olika delar av världen.

SprayTec sprayisolering används för akustisk,
brand-, kyl- och värmeisolering samt
kondenskontroll. Materialet fäster direkt på
alla vanliga byggmaterial, utan mekaniska
fästpunkter.

1: Bättre isolering
• Tät och homogen

Så här går det till:

• Inga glipor eller skarvar

• Ingen risk för rost eller röta

på grund av luftfickor

1 För att få ett riktigt hållbart fäste sprayar vi först
den yta som ska isoleras med ett tunt lager av vårt
egenutvecklade bindemedel.

2: Bättre ekonomi

2 Därefter sprayar vi på ett eller flera lager glasull
eller stenull tillsammans med två olika komponenter
bindemedel. Ull och bindemedel blandas effektivt
i samma ögonblick som de når ytan, och fäster
säkert mot underlaget.

• Snabbare genomförande
• Mindre spill

• Bättre isolering = högre

energieffektivitet

3 Med hjälp av en liten ”murslev” jämnar vi ut
och sammanpressar materialet för att säkerställa
isoleringens homogenitet och en jämn, fin yta. Klart.
4 Vi kontrollmäter isoleringens tjocklek med hjälp
av ett specialverktyg, och finjusterar vid behov hörn
och kanter. Den isolerade ytan upplevs av många
som attraktiv och kan lämnas helt obehandlad eller
målas med valfri färg.

Tre starka skäl
att välja SprayTec

3: Bättre för miljön
• Innehåller inga skadliga ämnen
Här isolerar vi en av läktarsektionerna på TELE2 ARENA
med SprayTec.

• Mindre spill och mindre avfall

• OK av Byggvarubedömningen

LÖSNINGARNA

TEKNISKA FAKTA

INGEN VET MER ÄN VI
OM SPRAYISOLERING
SprayTec G är en speciellt utvecklad glasull
avsedd för akustisk, kyl- och värmeisolering samt
kondenskontroll. Materialet appliceras direkt på
underlaget utan mekaniska fästpunkter.
Max tjocklek 100 mm i tak och 120 mm på vägg i
ett lager. Finns behov så kan man lägga fler lager.
SprayTec G klarar temperaturer upp till 600°C
och har en densitet på 45-55 kg/m³.

SprayTec S är en speciellt utvecklad stenull
som framför allt används vid höga krav på
brandsäkerhet. Max 80 mm i tak och 100 mm
på väggar i ett lager. Vid behov kan fler lager
appliceras.
SprayTec S klarar temperaturer upp till 1100°C och
har en densitet på 140 kg/m³.

Certifieringar
SprayTec S och G är testade enligt EN 13501:1 ”Brandklassning av byggnadskomponenter” och
är klassade som Euroclass A1. SprayTec S är testade enligt IMO FTP Resolution A.754(18) och
godkända för A-60, isolering av vägg och tak. Certifieringsorgan är DNV och Lloyds.

PERFEKT FÖR KNEPIGA YTOR

I hörn och trånga utrymmen

Termisk isolering
Termisk konduktivitet:
(G=SprayTec G, S=SprayTec S)
G
0,032 W/mK
S
0,038 W/mK
Exempel på U-värden (W/m²K):
Tjocklek
50mm
75mm
G
0,64
0,43
S
0,76
0,51

Brandisolering
Max temperatur 1100°C för SprayTec S.
Ljudisolering

100mm
0,32
0,38

Skarvfri = inga förluster i kanter, skarvar, glipor,
genomföringar mm.

Vägd absorbtionskoefficient (α w) och
ljudabsorbtionsklass (A-E).
(G=SprayTec G, S=SprayTec S).
mm

G
S

Undersidan på trappsteg eller läktare
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Acceptabelt

Kondenskontroll

Båda materialen appliceras med ett 2-komponents vattenbaserat bindemedel.

Ojämna, oregelbundna eller välvda ytor

Allt du behöver veta om SprayTec G (glasull)
och SprayTec S (stenull)

Utmärkt

* Beräknade värden

•

Kan absorbera upp till 360g/m² per dygn och
torka ut med 760g/m² per dygn.

•

•

Direkt applicering mot ytan vilket förhindrar
luftfickor som kan samla kondens.

Utmärkta egenskaper för reduktion av stomburet ljud i
och med att isoleringen är direkt applicerad på ytan.

•

•

Bindemedlet skyddar ytan.

Sömlöst utförande vilket medför goda ljudisolerande
egenskaper.

•

Binder kondens som sedan avges snabbare
än det absorberas.

Byggisolering med SprayTec rekommenderas särskilt i trånga utrymmen, på
svåra material och svårjobbade ytor.

På metall, glas och andra svåra underlag

Inuti rör och lufttrummor

Omkring rör och armaturer

ERFARENHETEN

ERFARENHETEN

En av utmaningarna
var att den stora ytan
bestod av ett stort antal
oregelbundna “tårtbitar”

25 000 M SVÅRJOBBAD ISOLERING
2

DEN NYA TELE2 ARENA intill Globen i Stockholm
är ett av Peab:s större byggprojekt. Undersidan av
läktarsektionerna isoleras med SprayTec av flera
skäl. Upp till 40 000 besökare vid konserter och
andra stora evenemang ställer höga krav på såväl
inomhusklimat som akustik. För att undvika framtida
problem krävdes dessutom effektiv kondenskontroll.

Ledande svenska byggföretag använder SprayTec i stora och
små garagetak. Smart isolering omkring rör och infästningar.

Ovacon fick uppdraget att isolera gradängerna mot
värme och kyla, och samtidigt förbättra akustiken i
anläggningen. Utmaningen var att själva arenan går
i kurvor vilket innebar att de 25 000 m2 var fördelade
över ett mycket stort antal oregelbundna ”tårtbitar”.

Uppdragsgivaren bedömde därför att det
inte skulle ha varit rimligt att använda prefabelement där. Arbetets omfattning krävde också
att arbetet skulle genomföras så rationellt
som möjligt för att undvika förseningar. En
annan fördel med att använda sprayisolering
är att det är betydligt enklare att upptäcka
och åtgärda eventuella fuktproblem i den
underliggande konstruktionen.

Innertakets vackra men svårjobbade profil var inte något hinder,
och det nya innertaket har oslagbara akustiska egenskaper.

TAKET I TOM TITS CAFÉ
ÄR INGET EXPERIMENT
TOM TITS EXPERIMENT är ett upplevelsecentrum
med fokus på teknik och naturvetenskap som drivs
av Södertälje kommun. Efter en restaurering stördes
gästerna i anläggningens café av barnens och
ungdomarnas ofta högljudda lekar.
För att ge besökarna en tyst och lugn atmosfär efter
allt stoj och stim, isolerades det vackra välvda taket,
totalt ca 200 m2, med SprayTec. En väl beprövad
lösning som löste bullerproblemet och bidrog till en
estetiskt tilltalande atmosfär. Någon ytbehandling
behövdes över huvud taget inte.
I ett angränsande utrymme isolerades dessutom
ytterligare ca 50 m2 tak. Hela arbetet genomfördes
på åtta dagar.

På www.spraytec.se hittar du fler nöjda kunder.

Garagetak på ICA Maxi i Barkarby
isolerat med Spraytec.

RING 0156-130 80 ELLER MEJLA
spraytec@ovacon.se
Du talar om vad du behöver. Vi levererar en färdig, garanterad lösning inom
utsatt tid och till ett fast pris. Ring eller mejla oss på Ovacon för en kort
pratstund eller en mer detaljerad genomgång av ett aktuellt projekt. Du kanske
även vill tala med någon av våra kunder, se något av våra referensobjekt eller
besöka vårt democenter i Trosa innan du tar nästa steg.

Vi ser fram emot att få träffa dig.
Ovacon AB i Trosa har under många år levererat byggisolering till krävande kunder

i Sverige och internationellt. Till kontor och industrier, kärnkraftverk och flygplatser,
järnvägsvagnar och skolor, oceangående fartyg och oljeplattformar i Nordsjön.

Ovacon AB
www.spraytec.se
Box 64, 619 22 TROSA
Telefon: 0156 130 80, Mail: spraytec@ ovacon.se

