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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av värmeisoleringsprodukter. Som värmeisoleringsprodukter av-
ses i detta sammanhang i byggandet använda mineralull, plast- och gummibaserade isoleringar, träfi-
berisoleringar samt andra isoleringar tillverkade av naturfiber. De kan vara skivor, mattor eller i bygg-
nadsplatsen installerade lösfyllnadsisoleringar.  
 
Till den del egenskaper hos värmeisoleringsprodukter inte kan anges genom CE-märkning på grundval 
av en harmoniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt godkännande kan typgodkännande av en 
produkt beviljas för värmeledningstal. 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
Krav gällande byggnadens värmeisolering har angetts i Finlands byggbestämmelsesamling del C3, 
Byggnadens värmeisolering, Föreskrifter 2007. Anvisningar gällande värmeledning hos byggnadsma-
terial har angetts i bestämmelsesamling del C4, Värmeisolering, Anvisningar 2003.  
 
 
 

3 
GRUNDERNA FÖR GODKÄNNANDE 
 
 
3.1  Allmänt 
 
Typgodkännande hos värmeisoleringsprodukt gäller isoleringens praktiskt tillämpbar värmekondukti-
vitet (λn) i användning enligt visst skydds- och monteringssätt. Faktorer som inverkar på värdet hos 
värmekonduktivitet utöver det uppmätta värmekonduktivitet är dess luftgenomsläpplighet, fukthalt i 
bruk samt möjlig förändring av värmekonduktivitet under livstid. Godkännandet gäller endast produk-
tens användning i värmeisolering av själva byggnaden. Godkännanden anges inte till produkter som 
används för isolering av byggnadens eller industrins tekniska anordningar. 
 
 
3.2  Normal värmeledningstal 
 
Med det praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet (λn) avses ett beräkningsvärde av värmekonduktivitet 
som används för planeringsbruk av värmeisolering hos en konstruktion, som används för beräkning av 
konstruktionens värmegenomgångskoefficient på ett likadant sätt som λ-design värde i CE-märkning. 
Härvid förutsätts, att konstruktionen ur värmeteknisk synpunkt är funktionell och gjord med att upp-
följa gott konstruktionssätt så att det inte förekommer skadlig fuktförsamling eller luftflöde som för-
sämrar isoleringsförmåga mer än det har tagits hänsyn i planering av isoleringens funktionella plane-
ring. Beroende på användningsområde och omständigheter kan samma isoleringsmaterial ha flera 
λn-värden. 
 
I fixering av praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet det hölls som utgångspunkt medelvärde av λ10 

(isoleringens genomsnittlig värmekonduktivitet i +10 °C medeltemperatur) och λVR (bevakningsgräns 
av isoleringens värmekonduktivitet i extern kvalitetskontroll) (se form (1)), som i princip kan använ-
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das som sådant som ett praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet i teoretiskt idealfall, i vilket följande 
villkor är uppfylla: 
 
� fukt förorsakar inte under användningsomständigheterna tillväxt av värmeledning jämfört med 

inverkan av fukt i mätningstillstånd 
� isoleringen är praktiskt taget lufttät eller är skyddad helt av yttre luftflöden och naturlig konvek-

tion förändrar sig inte temperaturdistribution avvikande jämfört med mätningssituationen 
� isoleringen bildar i konstruktionen skarvfritt helt isoleringsskikt, som helt fyller utrymmen som 

har reserverats till det och är i tät kontakt med eventuella ytskikt som skyddar isoleringsutrym-
met 

� isolering, då den sjunker får inte forma hål eller kaviteter, som förorsakar värmeflöde 
� isoleringens värmekonduktivitet förändrar inte med tiden 
 
Såvitt något av dessa villkor inte uppfylls, bestäms λn-värden med att öka till det ideala värdet med ett 
tillägg, med vilket tas hänsyn till olikhet mellan praktisk och ideal värmeisolering. Tillägget kan såle-
des förorsakas med: 
 
� betydelsefull fukthalts övergång i den praktiska konstruktionen jämfört med fukthalt i värme-

konduktivitets mätningsläge 
� inverkan av konvektion 
� förändring av värmekonduktivitet som funktion av ålder  
 
I punkt 3.1.2 har olika isoleringsmaterial och användningssätt presenterats tillämpade tillägg inklude-
rade i ett praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet och förorsakade av olika skydds- och monterings-
sätt. 
 
Tillägg förorsakade av fukt och isolerringens åldrande är inte inkluderade i värdena angivna i tabell 
ett, utan dessa skall utvärderas separat. 
 
Värmeflöde som sker genom värmeisoleringen perforerade eller till begränsade andra byggnadsdelar 
och material (stödjekonstruktioner, fogningsprodukter, infästningar, genomföringar, med flera) liksom 
värme transmission genom isoleringen möjligtvis inledd ventileringsluftström inkluderas inte till isole-
ringens praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet, utan dessa tas separat hänsyn till i bestämmelse av 
konstruktionens värmegenomgångskoefficient (U). 
 
I utvärdering av tillägg stöds med erfarenheter och forskningsresultat av funktionen hos olika material 
och konstruktioner.  
 
Därtill värmekonduktivitet kan man om detta behövs, också bestämma andra produktegenskaper som 
kontrollegenskaper, och till de ange krav med avvisningsgrunder. Som förutsägelse finns, att dessa 
egenskaper har betydelse för användning av produkten och till det i olika fall definierat praktiskt till-
lämpbar värmekonduktivitet, liksom till exempel isoleringens luftgenomsläpplighet. 
 
Som kontrollgräns till värmeisoleringens luftgenomsläpplighet används värde l VR = 1,5 x l , där l  är 
produktens medelmåttiga luftgenomsläpplighet. 
 
Sjunkning som sker med tiden hos lösfyllnadsisoleringar beaktas i typgodkännandebeslutet vid defini-
ering av isoleringens tjocklek. Som vanlig sjunkning anses hos mineralull 5 % och hos cellulosafiber-
produkter 20 % av utspridd tjocklek, som således skall vara nämnda procentvärde högre än den plane-
rade slutliga isoleringstjockleken. 
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3.3 Beräkning av praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet 
 
Produktens praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet λn (W/(m · K)) beräknas med den nedanstående 
formeln (1). 
 

 

λλλλ Σ∆++= )(
2
1

10 VRn  

     
i var  
λ10   är isoleringsmaterialets genomsnittliga värmekonduktivitet vid medeltemperaturen +10 °C 1) 
λVR är värmekonduktivitets kontrollgräns i yttre kvalitetskontroll 
∑∆λ är av isoleringens skydds- och monteringssätt, fukt och åldring föranledda tillslag i värme-

konduktivitet (se tabell nr1). 
 
1) Avser värmeledningstalet då isoleringsmaterialets vattenhalt är omkring lika stor som jämnvikts-
fukthalten i normalklimatet vid 20 °C/65% relativ luftfuktighet. Avsevärt hygroskopiska isoleringsma-
terial uppmätts som torkade och som skyddade av absorption av omgivningens vattenånga. 
 
Som praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet för produkt i användning vid vissa konstruktioner anges 
ett av de följande värden för λn  som är närmast större eller lika stort: 
 

 
0,020         0,027           0,037           0,050 
0,022         0,030           0,041           0,055 
0,024         0,033           0,045           osv.           med intervaller på 0,005 W/(m · K) 
 

 
 
Vid valet av kontrollgräns åsyftas att det genomsnittliga värmekonduktivitet med stor sannolikhet icke 
för någon del av isoleringsmaterial med de givna kännetecknen skall överstiga medelvärdet av värdena 
λ10 och λVR.  
 
Då isoleringsmaterialets λn-värde är beroende av det sätt på vilket det skyddas och monteras, kommer 
dessa förutsättningar att nämnas i typgodkännandebeslutet. 
 
Isoleringsmaterialets montering och skyddande anslutande grund- och genomsläplighetstillägg beräk-
nas med formeln i tabell 1 då luftgenomsläpplighet l är högst 200 x 10-6 m3/(m · s · Pa). 
 
Tabell 1. 

Skyddssätt av isoleringen 1 2 3 

Monteringssätt av isoleringen a b a b a b 

A Grundtillägg, ∆λp, W/(m · K) 0,001 0,002 0,002 0,004 0,003 0,006 

B Genomsläpplighetstillägg, ∆λl, W/(m · K) 10 x l 20 x l 30 x l 

 
l = Materialets luftgenomsläpplighet, m3/(m · s · Pa). 
 
Hos produkter i formerna skiva eller matta provas luftgenomsläpplighet i direktion vinkelrätt mot fi-
bern.  

(1) 



 
6 

 

Skyddssätt av isoleringen: 
 
1 På bägge sidorna av isoleringsskikt tämligen tät beklädnad. 
 
 Luftgenomsläpplighet av en tämligen tät beklädnad k1 ≤ 1 x 10-6 m3/(m2  · s · Pa) 
 Beklädnad t.ex. betong, tegel, tät skiva, plastfolie, isoleringspapper o. dyl. med hållbar samman-

fogning. 
 
2 På ena sidan av isoleringsmaterial i vägg eller i konstruktion lutad mer än 30° från horisontal 

läge tämligen tät beklädnad, på den andra sidan halvtät beklädnad. 
 
 Luftgenomsläpplighet av en halvtät beklädnad k1 ≤ 10 x 10-6 m3/(m2  · s · Pa) 
 Beklädnad t.ex. vindsskydd byggnadsskiva eller -papper utan tätande fogning o.dyl. 
 
 På ena sidan av isoleringsskikt i bjälklag eller i bottenbjälklag eller i konstruktion lutad högst 

30° från horisontal läge tämligen tät beklädnad, på den andra sidan luftrum i vilken luftström-
hastigheten är  högst 1 m/s. 

 
3 På ena sidan av isoleringsmaterial i vägg eller i konstruktion lutad mer än 30° från horisontal 

läge tämligen tät beklädnad, på den andra sidan luftrum eller luftspalt.  
 
Monteringssätt av isoleringen: 
 
a) Isoleringsmaterialet har monterats så, att luftspringor eller hålrum inte uppstår i isoleringsskiktet 
eller mellan isoleringsskiktet och de tätande ytorna. T. ex. isoleringsskiva limmat eller gjutet mot be-
tong samt i isoleringsutrymme maskinellt eller med händerna installerad lösfyllnadsisolering eller 
ytbehandlat, som värmeisoleringsmaterial godkänt vindskyddsskiva, ytbehandling som fogad. 
 
b) Isoleringsmaterialet har monterats så, att obetydliga luftsspalt eller hålrum uppstår i isoleringsskik-
tet eller mellan isoleringsskiktet och de tätande ytorna. T. ex. i formen matta eller skiva till isolerings-
utrymme installerade isoleringsprodukter. 
 
Skydds- och monteringssätt kan om så behövs bestämmas i typgodkännande på ett mer noggrant sätt 
med tanke på material- och konstruktion med att tillämpa de förestående definitionerna. I fall, där iso-
leringsskiktets skydds och monteringssätt avsevärt avviker från föregående alternativ, bestäms det 
praktisk tillämpbara λn-värde med pålitlig beräkning eller experimentell utredning. 
 
I konstruktioner, som normalt förblir torra och i vilka vatten inte till väsentlig grad ansamlas i isole-
ringsmaterialet, behövs i allmänhet inget tillslag på grund av fukt. I konstruktioner som är utsatta för 
fukt skall fukthalt i isoleringsmaterialet och dess inverkan på värmekonduktivitet utredas i varje en-
skilt fall. 
 
Då isoleringsmaterialets värmekonduktivitet förändrar sig med tiden, uppskattas inverkan av föränd-
ring utifrån åldringstillägg som baseras på material och användningssätt eller genom att tillämpa på-
skyndad åldringsmetod före uppmätning av värmekonduktivitet. 
 
I bestämningen av λn-värden tas hänsyn till forsknings och mätresultat förevisade av sökanden.  
 
 
3.4  I praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet (λn) inkluderat tillägg (∑∆λ) på 

grund av skydds- och monteringssätt 
 
Som villkor för tillämpning av tillägg gäller att värmeisoleringsmaterialet ej innehåller avsevärd fukt 
och att isoleringsmaterialets värmekonduktivitet inte förändrar sig med tiden. 
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3.4.1  Värmeisoleringens luftgenomsläpplighet l ≤ 200 x 10-6 m3/(m · s · Pa) 
 

Tillägg gäller oberoende av värmeisoleringens ställning till gravitationsriktning. 
 

 
Tillägg till värmekonduktivitet enligt formeln nr 1: Σ∆λ = A+B 
 
A är  grundtillägg enligt skydds- och monteringssätt  ∆λp (se tabell 1). 
 
B är   tillägg enligt skyddssätt beroende av genomsläpplighet ∆λl (se tabell 1). 
 

 
 
3.4.2   Värmeisoleringens luftgenomsläpplighet l  > 200 x 10-6 m3/(m · s · Pa) 
 
Hänsyn skall tas till värmeisoleringens ställning i gravitationsriktningen. 
 

 
Tillägg till värmekonduktivitet enligt formeln nr 1  Σ∆λ = ∆ λkonvektion 
 

 
∆λkonvektion ger direkt konvektionstillägg till värmekonduktivitet så att tillägg enligt grund- och 
genomsläpplighetstillägg bestäms ej separat liksom hos produkter vilkas luftgenomsläpplighet är läg-
re. 
 
 
Konvektionstillägg som är beroende av isoleringens ställning 
 

Lodrätta och i avseende till horisont mer än  30º lutade värmeisoleringar.  
(Isoleringens skydds- och monteringssätt har definierats i punkt 3.3) 

Skyddssätt av 
isoleringen 

Monteringssätt av 
isoleringen 

Formeln 

1 a ∆λkonvektion = [2 x (l - 200 x 10-6) + 0,003] W/(m · K) 

1 b ∆λkonvektion = [2 x (l - 200 x 10-6) + 0,004] W/(m · K) 

2 a ∆λkonvektion = [3 x (l - 200 x 10-6) + 0,006] W/(m · K) 

2 b ∆λkonvektion = [3 x (l - 200 x 10-6) + 0,008] W/(m · K) 

3 a ∆λkonvektion = [5 x (l - 200 x 10-6) + 0,009] W/(m · K) 

3 b ∆λkonvektion = [5 x (l - 200 x 10-6) + 0,012] W/(m · K) 
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Horisontala och i avseende med horisont högst 30º lutade värmeisoleringar. 
(Isoleringens skydds- och monteringssätt har definierats i punkt 3.3.) 

Skyddssätt av 
isoleringen 

Monteringssätt av 
isoleringen 

Formeln 

1 a ∆λkonvektion = [1,34 x (l - 200 x 10-6) + 0,003] W/(m · K) 

1 b ∆λkonvektion = [1,34 x (l - 200 x 10-6) + 0,004] W/(m · K) 

2 a ∆λkonvektion = [2,67 x (l - 200 x 10-6) + 0,006] W/(m · K) 

2 b ∆λkonvektion = [2,67 x (l - 200 x 10-6) + 0,008] W/(m · K) 

 
l  =  luftgenomsläpplighet hos isoleringsmaterial [m3/(m ⋅ s ⋅ Pa)] i vinkelrätt direktion i förhållande till fiber-
riktning och i fri direktion i förhållande till lösa isoleringar. 
 
 
 

4 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
 
4.1  Allmänt 
 
Typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning över tillverkningskontrollförfarandet. 
 
Tillverkaren skall sluta avtal om fortlöpande extern tillverkningskontroll med tillverkningskontrollant 
som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningskontrollanten har rätt 
att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av tillverkarens handlingar som gäller intern till-
verkningskontroll samt besöka produktens tillverknings-, förpacknings- och lagerutrymmen. Om mot-
tagaren av typgodkännandet inte är tillverkare av isoleringsmaterial skall han sörja för att tillverk-
ningskontrollanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Om det används samma värmeisoleringsmaterial i flera produkter, och det är ändamålsenligt att upp-
ställa samma krav till de alla, kan man beakta denna produktgrupp som en produkt i kvalitetskontrol-
len.  
 
Om produkternas kvalitet eller tillverkning inklusive installationsmetoder sker sådana förändringar 
som kan inverka på produktens typgodkända egenskaper, är tillverkaren skyldig att i förväg skriftligt 
anmäla om detta för den som utfärdat beslutet om typgodkännande och för tillverkningskontrollanten. 
 
Provning av förändrad produkt avtalas med den som utfärdat beslutet om typgodkännande och till-
verkningskontrollanten. 
 
 
4.2  Initial kontroll 
 
Tillverkningskontrollanten kan utföra om behövs den första kontrollen av tillverkning och produkt 
som en del av bearbetande av kvalitetskontrollavtal. Till detta kan följande saker inkluderas: 
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� provningsresultat 
� material gälland produktens tillverkning, användning och installation 
� kvalitetskontrollförfaranden 
� skriftligt material hos kvalitetskontroll 
 
 
4.3  Intern tillverkningskontroll 
 
Tillverkaren skall ha system för tillverkningskontroll i vilket ingår kontroll av råämnen, material, för-
nödenheter och mått samt uppföljning av tillverkning, lagring och märkning. Tillverkaren utser person 
som svarar för tillverkningskontrollen av produkterna. 
 
Tillverkaren bevarar handlingarna som gäller intern tillverkningskontroll i minst tio år. 
 
Tillverkaren skall ha ett ändamålsenligt förfarande för mottagning och handläggning av reklamationer. 
 
Tillverkaren sörjer för att de produkter som inte uppfyller kraven som ställs på typgodkännande var-
ken säljs eller överlåts försedda med typgodkännandemärke.  
 
 
4.4  Extern tillverkningskontroll 
 
I extern tillverkningskontroll ingår kontroll av tillverkarens tillverkningskontroll, provtagning och 
provning av uttagna prover. Extern tillverkningskontroll utförs minst en gång om året.  
 
I kontrollen av tillverkningskontroll ingår 
� kontroll av handlingarna som gäller tillverkarens tillverkningskontroll 
� kontroll av råämnen, material och förnödenheter 
� kontroll av installationsanvisningar 
� kontroll av tillverkade och lagrade produkter, förpackningar och deras märkningar 
 
Proven som uttags för provning, väljs ur tillverkarens lager så att de representerar typgodkänd del av 
tillverkarens produktion. 
 
Stickprovskontroll av normalt värmeledningstal är minst två gånger om året. 
  
Resultaten av tillverkningskontrollen rapporteras efter varje kontrollbesök till mottagaren av typgod-
kännandet och minst en gång om året till den som utfärdat godkännandet. 
 
Om det i samband med kontrollbesök konstateras brister eller fel i produkten eller om det annars finns 
skäl att misstänka att egenskaperna hos produkten som är mål för godkännandet förändrats, skall till-
verkningskontrollanten omedelbart underrätta saken till produktens tillverkare och den som utfärdat 
godkännandet. 
 
 
4.5  Avtal om tillverkningskontroll 
 
Tillverkare och tillverkningskontrollant skall ingå avtal om extern tillverkningskontroll före typgod-
kännande beviljas. Avtalsparterna fastställer i samråd med den som beviljar typgodkännandet pro-
duktvis det detaljerade innehållet i avtalet om tillverkningskontroll. 
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Av avtalet och dess bilagor skall framgå följande uppgifter: 
 
� tillverkningskontrollens syfte och innehåll 
� produkter som omfattas av tillverkningskontrollen och deras tillverkningsplatser 
� detaljerade uppgifter om produkterna och deras egenskaper samt installations- och bruksanvis-

ningar 
� tillverkarens skyldigheter: 

- tillverkarens interna tillverkningskontroll 
- skyldighet att anmäla om råämnen av produkten 
- skyldighet att anmäla om förändringar i produktens tillverkning eller kvalitet 
- person som ansvarar för tillverkningskontrollen 
- de beaktade egenskaperna 
- provtagningsplatser 

� tillverkningskontrollantens skyldigheter: 
- tillsyn som utförs av tillverkningskontrollanten  
- rapportering till tillverkaren  
- rapportering till den som utfärdat godkännandet  
- person som svarar för tillsynen 
- stickprovsfrekvens 

� grunder för omkostnaderna 
� ändringar i avtalet och dess bilagor 
� avtalets giltighetstid och uppsägning 
� åtgärder för att föra bort fel och brister 
� övriga villkor 
 
Tillverkningskontrollanten skall omedelbart underrätta den som utfärdat godkännandet om avtalet om 
tillverkningskontroll uppsägs, upplöses eller i övrigt upphör. 
 
 
 

5 
MÄRKNING 
 
Förpackningar märks med typgodkännandemärket samt övriga märkningar som krävs i beslutet om 
typgodkännande, såsom uppgifter om tillverkare, produktnamn, nominella dimensioner, den som ut-
färdat beslutet och beslutets nummer, tidpunkt för tillverkning samt värmeisoleringens typgodkända 
värmeisoleringsegenskaper. Gällande lösfyllnadsisoleringar anmäls också vikt hos produktförpackning 
och isoleringsskiktets sättning i bruk enligt typgodkännandebeslutet. 
 
 
 

6 
ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
 
 
6.1  Allmänt 
 
Typgodkännande kan ansökas med en fritt formulerad ansökning eller ansökningsblankett. Av ansök-
ningen och dess bilagor skall följande uppgifter framgå: 
 
� sökande (företagets namn och vid behov utdrag ur företagsregister) 
� tillverkare (om tillverkaren är någon annan än sökanden) 
� fullmakt, om sökanden är någon annan än produktens tillverkare 
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� kontaktuppgifter till den person som handlar sökandens ärende 
� utredning om situationen för CE-märkning av produkten 
� uppgifter om produkten och dess tillverkning. Produktens namn och eventuell typ och andra 

produktdata, av vilka produktens komposition, materialets sammansättning, tjocklek och densi-
tet (kg/m3) framgår  

� rapporter från provningsanstalt och övriga utredningar om produktens duglighet 
� installations- och skötselanvisningar för produkten och om nödvändigt ritningarna 
� redogörelse för den interna tillverkningskontrollen hos produktionen 
� tillverkningskontrollavtal 
 
Sökande anmäls användningsarea av produkten till dess godkännandet ansöks. 
 
Den som anger typgodkännandet kan under behandling av ansökning begära tilläggsutredningar. Den   
sökande skall också vara beredd att leverera alla ansökningshandlingar som bilagor till avtal om till-
verkningskontroll. 
 
 
6.2  Speciella krav 
 
För evaluering av ett normalt värmekonduktivitet skall till ansökan inkluderas följande uppgifter: 
 
� produktbeskrivning som uppklarar isoleringsmaterialets komposition och sammansättning samt 

uppgifter för att identifiera produkten  
� redogörelse för huvudsakliga användningsändamål och �sätt, då speciell hänsyn skall tas till 

isoleringens skydds- och monteringssätt 
� antingen med provningarna bestämda eller på ett annat acceptabelt sätt uppnådda värden av 

följande egenskaper i den mån som egenskapen gäller isoleringen ifråga och dess användnings-
sätt: torrdensitet bestämd enligt standarden SFS-EN 1602; värmekonduktivitet bestämt enligt 
standarden SFS-EN 12667 eller SFS-EN 12939; luftgenomsläpplighet bestämd enligt standar-
den SFS-EN 290 53 

� kontrollgräns λVR hos isoleringens värmekonduktivitet, som sökande vill använda i kvalitets-
kontroll 

 
Om någon av före detta nämnda sökandens angivna information visar sig felaktig eller om den föränd-
ras under giltighetstiden för typgodkännande, skall sökanden uppge till den som beviljar typgodkän-
nandet ny gällande information. 
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