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“På www.ekofiber.se finner 
Du ritningar med förslag 
till rätt materialval för de 
flesta konstruktioner, vare 
sig Du vill bygga med eller 
utan plastfolie.”  

              kofiber har tillverkats sedan 1991 i Sverige av förstklassigt
              returtidningspapper med tillsats av brandhämmande 
medel. Isoleringen lämpar sig lika väl för nybyggnation som för til-
läggsisolering i vindsbjälklag, snedtak, väggar och golv.
 
Ekofiber är dessutom utmärkt att använda som tilläggsisolering av 
timmerväggar, då fibern blir heltäckande och därmed förhindrar 
luftrörelser mellan timret och isoleringen. 

Ekofiber har fortlöpande under de senaste tjugo åren utvecklat 
produkternas egenskaper. Det har resulterat i att Vi nu har 4 olika 
produkter: Ekofiber Vind ( originalet ), Ekofiber vägg, Ekofiber 
Brand och Ekofiber Lösull.

FUKTKAPACITET

Ekofibers förmåga att lagra och avge fukt är lika som för trä.
 
Ekofiber förmår binda och likaså avge mångfalt mer fukt än 
isoleringens egen vikt. Ekofibers fuktbindande förmåga är förknip-
pad med råmaterialet för isoleringen, dvs. trä.

Ingen plastfolie behövs som fuktspärr, men man kan naturligtvis 
använda plastfolie utan problem.

Om man väljer att bygga utan plastfolie måste konstruktionen 
ändå vara lufttät. Det kräver en större noggrannhet av materialval. 
Generellt gäller att ångmotståndet på insidan måste vara fem ggr 
högre än på utsidan. På vår Hemsida www.ekofiber.se finner Du rit-
ningar med förslag till rätt materialval för de flesta konstruktioner, 
vare sig Du vill bygga med eller utan plastfolie. 

Ekofiber jämnar ut fukten i konstruktionen. Isoleringen är synnerli-
gen finfördelad och tränger in i minsta springa och ger därmed ett 
effektivt skydd mot värmeläckage.

Ekofiber är väl lämpad att användas för 
diffusionsöppna konstruktioner, men kan 
naturligtvis användas i alla vanliga kon-
struktioner med plastfolie på insidan.
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Tillverkningsprocessen

Tidningspappret överförs i fiberform i en torrprocess och därefter tillförs 
de brandhämmande medlen. Vid tillverkningen följs ett dokumenterat 
kvalitetssystem enligt CE-märkningen.

  Tillverkningsmaterial

Ekofiber tillverkas av tidningsreturpapper och av luktfria 
och icke-flyktiga brandhämmande medel.

EN KONSTRUKTION SOM ”ANDAS”

Med en konstruktion som andas avses en konstruktion, som ge-
nom diffusion kan ta emot vattenånga från omgivningen, binda 
vattenångan hygroskopiskt i material för att senare frigöra  den ur 
materialet och enkelt återgå till omgivningen igen.

Även andra gaser än vattenånga, såsom t.ex. koldioxid, kan dif-
fundera i konstruktioner som ”andas”.

En konstruktion som ”andas” kan inte ersätta ett ventilations-
system, men mildrar märkbart de olägenheter som en bristande 
ventilation kan ha. Konstruktioner med förmåga att andas har stor 
betydelse för luftfuktigheten inomhus.

LUFTGENOMSLÄPPLIGHET

Ekofiber har liten luftgenomsläpplighet. Värdet för isoleringens 
luftgenomsläpplighet varierar med den specifika vikten inom
området 31-64 x 106  m2/s Pa. 

Tyvärr har man i Sverige tagit bort korrektionsfaktorn för luft-
genomsläpplighet i lambdavärdes beräkningen. Det medför att 
fördelen med den låga luftgenomsläppligheten inte kan tillgodo-
räknas vid t.ex. E-normsberäkning.

BRANDSÄKERHET

Ekofiber smälter inte ens vid höga temperaturer utan förkolnar på 
samma sätt som massivt trä. Ekofibers förkolningshastighet är ca 
50…150 mm/timme. Massivt trä förkolnar i ytan med en hastighet
av 48 mm/timme och limträ med en hastighet av 42 mm/timme.
 
Ekofibers fuktabsoptionsförmåga är en faktor, som hämmar an-
tändningen och utbredningen av en brand. Ekofiber slukar syret i 
luften vid brand och avger fukt som sänker brandbelastningen.

Vi har ett flertal Typgodkända REI 30  och REI 60 konstruktioner 
med Ekofiber Brand.



Ett grundvillkor för CE-märkningen och Typgodkännande är en
kontinuerlig kvalitetskontroll för produkten.

CE märkningen och Typgodkännanden gäller endast för Ekofiber 
installerad av specialistföretag. Ekofiber har även en egen mer om-
fattande auktorisation, EKOFIBER Byggsystem, som även omfattar 
en 10 års garanti mot fukt i hela konstruktionen. De flesta av våra 
installatörer har även denna utbildning. Vilka installatörer som upp-
fyller kraven för graden av auktorisation framgår av hemsidan.

Ekofibers lambda-värde är 0,039 – 0,040 beroende på densitet.

Densiteten på vindsbjälklag är 28 – 34 kg/m³.
 I väggar:       Ekofiber Vind 54 kg/m³, Ekofiber vägg 44 kg/m³.
Snedtak:        Ekofiber Vind 45 kg/m³  Ekofiber Vägg 37 kg/m³.
Golvbjälklag:  Ekofiber Vind 45 kg/m³  Ekofiber Vägg 37 kg/m³.

TYPGODKÄNNANDEN OCH
KVALITETSKONTROLL

Nordiska Ekofiber AB
Vendevägen 15 182 60 DJURSHOLM 
Tel: 08-564 720 90   Fax: 08-446 52 11

www.ekofiber.se


