
Dags att utmana 
allt du vet om 
takisolering.



Se upp. Tänk om. 
Räkna hem.

Sitter sprutad isolering verkligen kvar? Vi får ibland frågan. Svaret är 
att vår teknik har isolerat oceangående fartyg och oljeriggar sedan  
1980-talet, och att samma isolering fortfarande jobbar på i alla  
väder. Mot ljud, brand, kyla och kondens. 
Lite nytänkande i svenska innertak är alltså inget högriskprojekt. 
Tvärtom har det visat sig vara en genväg till stärkt totalekonomi,  
tätare resultat och bättre miljövärden. 
Om inte de här sidorna triggar dig att utmana traditionerna så hittar 
du fler skäl på spraytec.se – allt från storflygplatser till kaféer. Och 
när du gett tanken en chans i något eget projekt, så hjälper vi dig  
gärna att räkna hem den.



Vi garanterar alltid pris per kvadrat, men totalekonomin 
är den verkliga poängen. Speciellt när ytorna är stora och  
installationer sitter i vägen. Att slippa borra och måla betyder 
dramatiskt kortade produktionstider och mindre förslitnings-
skador. Vi löser fyra isoleringsbehov i en enda installation – och 
kan ofta minska isoleringen i yttertak. 

Med sprutad isolering får du ett garanterat tätt och skarv-
fritt resultat, även i hörn, runt rör och armaturer. Vi är brand- 
klassade för bärande stålkonstruktioner och uppnår ljud-
klass A med bara 50 mm glasull. Allt med bevarad takhöjd och  
rymd – och utan att dölja vackra takformer som valvbågar 
och stuckaturer.

Vår teknik är godkänd av Byggvarubedömningen och finns 
i SundaHus Miljödata. Bara rena fibrer från glas- eller stenull 
och vattenbaserat bindemedel används. Mindre material- 
åtgång, spill, avfall och transporter. Men viktigast är den  
energieffektivitet som en helt tät isolering ger.

Bättre ekonomi

Bättre resultat

Bättre miljö



SprayTec ger ljudklass A med bara 50 mm glasull, till  
gästernas och personalens lättnad. Vill man tona ner  
kablar och rör så sprutar vi in dem, vill man ha den  
industriella känslan av full synlighet så sprutar vi förbi.  
Med bevarad takhöjd och snabb installation. 

I stora ytor märks totalekonomin. Vi jobbar helt utan  
borrhål och sprutar oss enkelt förbi alla rör och vinklar  
som brukar finnas i garage. Installationstiden blir oslag-
bart kort samtidigt som nackar och ryggar sparas.  
Liksom takhöjden. 

Här handlar det om bra brandskydd, akustik och klimat- 
zoner. Helst i ett skikt. Och med en ofta pressad tidplan 
och budget krävs smarta lösningar. Tänk bara på under- 
sidan av läktarna med sina vinklar och vrår, som tar en 
evighet att isolera med traditionell teknik. 

Där människor möts krävs bra akustik. Liksom rymd,  
takhöjd och estetik. Eftersom ullen fäster direkt mot  
taket kan vi följa och bevara takformer samtidigt som vi 
döljer kablar, rör och sprinklersystem. Den färdiga ytan har 
liv och karaktär – utan efterbehandling.

Garage

ArenorRestaurang

Kontor



Rörgenomdragningar, tunnlar, teknikrum, ventilations-
kanaler. Här är åtkomsten ofta kritisk. Ju trängre utrym-
men, desto viktigare att eliminera dolda luftfickor och 
kondensgenomslag. Spruttekniken löser jobbet enklare, 
snabbare och tätare. 

Stengolv, höga tak och högljudda barn – om lärare  
och elever ska få arbetsro krävs bra akustik. Om de  
dessutom vill bevara vackra sekelskifteshus intakta är  
nedpendlade plattor ingen lösning. Totalekonomin  
brukar bli kommunernas glädjeämne.

400 fartyg från Korea och Englands största hangarfartyg. 
Flygplatser i Frankrike och Norden. Oljeriggar i Nordsjön. 
Tågvagnar som transporterar livsmedel och människor 
genom Europa. Alla har blivit sprutisolerade med SprayTec. 

Data- och maskinhallar, höglager och hangarer.  Här är 
ytorna oftast stora och taket högt. Att skapa klimat- 
zoner och god ljudmiljö är en vanlig uppgift. Många  
kunder uppskattar också att vi sprutar in installationer 
och skapar ett enhetligt intryck i taket.

IndustriSkolor

Teknisk isolering Övrigt



Så går det till:

1. För att få riktigt bra vidhäftning sprutar vi först den yta 
som ska isoleras med ett tunt lager LPA, en komponent i 
vårt eget vattenbaserade bindemedel.

2. Sedan sprutar vi på ett eller flera lager ullfiber tillsam-
mans med bindemedel. Fibrerna täcks av bindemedel vid 
munstycket och fäster direkt vid underlaget.

3. Med en paddbräda bearbetar vi ytan till rätt tjocklek, 
densitet och ytklass och kontrollmäter med linjelaser. 

4. Slutligen härdar vi den färdiga ytan med LPA. KMA-
pärm överlämnas till kunden med dokumentation av hela 
processen.

Isolering
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Inga svaga 
punkter!

Konventionell 
isolering

SprayTec 
isolering



Fyra typer av isolering i samma skikt.
Skarvfritt.

BRANDISOLERING
SprayTec med stenull tål 1125° C.
R90-klassad för bärande stålkonstruktioner.

TERMISK ISOLERING
Konduktivitet glasull: 0,032 W/mk
Konduktivitet stenull: 0,038 W/mk

Exempel på U-värden (W/m2K):

Tjocklek:  50mm  75mm  100mm

Glasull:   0,64  0,43  0,32

Stenull:   0,76  0,51  0,38

KONDENSKONTROLL
Kan absorbera upp till 360 g/m2 per dygn och torka ut 
med 760 g/m2 per dygn.
Direkt applicering mot ytan förhindrar luftfickor.

LJUDISOLERING
Ljudklass A med 40 mm stenull eller 50 mm glasull. Applice-
ring direkt på ytan ger utmärkt reduktion av stomburet ljud.

Vägd absorbtionskoefficient (aw) och ljudabsorbtionsklass (A-E):

mm  20  30  40  50  60  70

Glasull:  0,25/E*  0,50/D*  0,85/B*  0,95/A*  1,00/A*  1,00/A* 

Stenull:  0,30/D*  0,60/C*  0,90/A  1,00/A  1,00/A*  1,00/A* 

 Acceptabelt    Utmärkt



Är kaffestunder med säljare inte prioriterat i dina arbetsdagar?  
Vi förstår, vi är ju som du insett mer för tidsbesparing än traditioner.  
Det går lika bra att ringa eller maila oss. Allt vi behöver veta  
är isoleringstyp, areal och hur ytan ser ut. Du kan skicka bilder eller 
ritningar – eller dirigera oss till byggplatsen. Trosa är trots allt inte 
världens ände.

0156-130 80
spraytec@ovacon.se  
www.spraytec.se 

BESÖKSADRESS: BRÅTAGATAN 8 A, TROSA.
POSTADRESS: BOX 64, 619 22 TROSA. 

Stora eller små projekt på bordet? 
Låt oss utmana totalekonomin med siffror.


