
Luftspaltskiva 
PAROC XVA 001

Användningsområde
Vid isolering med PAROC Lösull an-
vänds skivan för att skapa en luftspalt 
i snedtak mellan isolering och under-
lagstak. Skivan fungerar också som 
vindskydd för isoleringen.

Produktdata
Formgjuten skiva av expanderad poly-
styrencellplast (EPS).
 Vid anslutning mot yttervägg kan 
Luftspaltskivan kombineras med     
PAROC XVA 002 Vindavledare. Luft-
spaltskivan är förspårad för delning 
på halva bredden, men kan även lätt 
formateras till andra bredder.

Format
Längd:    850 mm 
Bredd:  1150 mm
Höjd:   50 mm

Tjocklek
12 mm

Värmekonduktivitet
λ

D 
= 0,037 W/m °C

Luftspaltarea
0,026 m2/fack (c 1200)

Vikt
17 kg/m3

Luftgenomsläpplighet
12 · 103 s/m

Förpackning
- Pall
- Bunt

Byggboken
på Paroc.se
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■ 

PAROC Luftspaltskiva

V E N T I L AT I O N

För mer information besök vår hemsida www.paroc.se

Fördelar
Parocs byggprodukter kan samlastas 
med det övriga sortimentet till lagret 
eller byggplatsen. Detta innebär färre 
transporter och bidrar till att minimera 
fraktkostnaderna. Dessutom minskar 
arbete och kostnader för order- och 
fakturahantering, lossningar etc.

■  Enkelt montage
Skivan klamras enkelt fast i tak av 
råspont, plywood eller spånskiva. 
Vid PAROC Underlagstak hålls 
skivan lätt på plats på fyra spik i 
takstolarna.

■  Isolerande
Genom att skivan är tillverkad av 
styrencellplast ger den, förutom 
att den vindskyddar isoleringen 
och bildar luftspalt, även ett bidrag 
till värmeisoleringen. Det minskar 
också risken för kondens.

■  Lättformaterad
Vid varierande takstolsavstånd, 
takkupor o dyl, är skivan lätt att 
formatera. Om skivan skall upp 
på bjälklaget genom en taklucka 
är den förspårad för att lätt kunna 
delas på mitten.

PAROC AB  Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts 
av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter an-
vändes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.
Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som 
en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen. 
Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens 
energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion. 
På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.


