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Multipor-guide



Multipor isoleringssystemet er baseret på den miljørigtige og mineralske 
Multipor isoleringsplade, der fremstilles af kalk, sand og vand. Med den 
mineralske materialestruktur er de lette og håndterlige isoleringsplader 
en optimal kombination af egenskaber: Multipor er ikke brændbart, men 
dog diffusionsåbent og samtidigt formstabilt. Forskellige certifikater 
attesterer de bedste miljø- og bæredygtigheds-egenskaber. 
F.eks. bekræfter klassificeringen "A+" fra eco-INSTITUT i Køln, at 
Multipor isoleringsplader er fri for skadelige emissioner.
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Multipor-guide
Oplev vores bæredygtige løsninger, der er baseret på de mineralske, diffusionsåbne 

isoleringssystemer fra Multipor. 

Anvendelsen som indendørs, dæk- eller tagisoleringssystem samt som kombinations-

isoleringssystem gør Multipor til noget helt enestående. Systemet indebærer mange 

fordele, både ved nybyggeri og ved efterisolering.

Få inspiration fra vores intelligente isoleringssystem, og få mere at vide om konkrete 

løsninger og visionære ideer.
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Multipor udvendig efterisolering WDVS

Brænder ikke – mineralsk – algeresistent – diffusionsåben

Multipor tilbyder et komplet afstemt isoleringssystem, der giver mulighed for 

bæredygtig isolering af bolig- og erhvervsbyggeri. 

Det mineralske Multipor WDVS er ikke brændbart – Brandklasse A2 i systemet 

– og endvidere slagfast, har en høj mekanisk belastningsevne og er let at bearbejde.

3

6

1

2

4

5

7

8

9



5Multipor-guide

Multipor Isoleringsplade WAP 160 mm
n Varmeledningsevne λ: 0,045 W/(mK)
n  Densitet (tør): 100 – 115 kg/m³
n  Vanddampdiffusionsmodstandstal μ:  3
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart
n  Godkendelser:  ETA-05/0093

Multipor Letmørtel / Armeringsvæv   
n   Multipor Letmørtel:   Klæbning, armering
n   Kornstørrelse:  0 – 2 mm  
n Varmeledningsevne λ10,dry: 0,18 W/(mK) 
n   Brandklasse (letmørtel):  A2 – ikke brændbart
n   Multipor armeringsvæv:  4 x 4 mm

Sokkelisolering Traditionel løsning, f.eks med EPS

NYT: Ytong Slutpuds, mineralsk [hvid]
n   Brugsklar, silikatbaseret puds med struktur i pastaform 
n   Vejrbestandig, vandafvisende og dampdiffusionsåben puds, 

der er modstandsdygtig over for slagregn
n Kornstørrelse: 2 mm
n   Brandklasse: A2 – ikke brændbart

Multipor Falsplade 30 mm 
n   Til isolering af dør- og vindueslysninger/tilstødende konstruktionselementer 

uden materialeskift
n Varmeledningsevne λ: 0,050 W/(mK)
n   Brandklasse: A1 – ikke brændbart

Systemtilbehør

Hjørneprofil: Ultra-Tex, W13 med væv på begge sider 12,5 cm

Sokkelafslutning: Med drypnæse

Fugetætningsbånd: Til elastiske, tætte tilslutninger, 5 – 15 mm

Dyvler: Multipor Skruedyvler
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Multipor udvendig isolering WDVS

Brænder ikke – mineralsk– algeresistent  – diffusionsåben

Multipor tilbyder et komplet afstemt isoleringssystem, der giver mulighed for 

bæredygtig isolering af bolig- og erhvervsbyggeri. 

Multipor WDVS har en national og europæisk godkendelse og er ikke brændbart 

– Brandklasse A2. Det mineralske system er endvidere algeresistent, massivt, 

slagfast og indeholder ingen koncentrationer af sundhedsfarlige stoffer.
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Multipor Isoleringsplade WAP 160 mm
n Varmeledningsevne λ: 0,045 W/(mK)
n  Densitet (tør): 100  – 115 kg/m³
n  Vanddampdiffusionsmodstandstal μ:  3
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart
n  Godkendelser:  ETA-05/0093

Multipor Letmørtel / Armeringsvæv   
n   Multipor letmørtel: Klæbning, armering 
n   Kornstørrelse:  2 mm  
n Varmeledningsevne   λ10,dry:  0,18 W/(mK) 
n Brandklasse (letmørtel):  A2 – ikke brændbart
n   Multipor armeringsvæv:  4 x 4 mm

Sokkelisolering Traditionel løsning, f.eks med EPS

Ytong Slutpuds, mineralsk [hvid]
n   Mineralsk slutpuds, vejrbestandig, modstandsdygtig over for slagregn
n Kornstørrelse: 2 mm
n  Brandklasse: A2 – ikke brændbart

Multipor Falsplade 30 mm  
n   Til isolering af dør- og vindueslysninger/tilstødende konstruktionselementer 

uden materialeskift
n Varmeledningsevne λ: 0,050 W/(mK)
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart

Systemtilbehør

Hjørneprofil: Ytong Multipor hjørneprofil

Bundskinne: Multipor Bundskinne

Udsparringsplade: til fastgørelse af f.eks. postkasse eller ringklokke  

(Ytong PP 4 - 0,55)

Fugetætningsbånd: Til elastiske, tætte tilslutninger, 5 – 15 mm
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Multipor indvendig isolering WI 

Diffusionsåben – indeklimavenlig – milørigtig – giftfri – mineralsk

Med en indvendig isolering med Multipor isoleringsplader kan varmeisoleringen og 

dermed komfort og indeklima i bygninger forbedres betragteligt. Det er en afgørende 

fordel, at en følsom dampspærre kan udelades helt af systemet. 

Opholdsrummets fugtindhold reguleres på naturlig måde pga. de diffusionsåbne 

egenskaber – indeklimaet er testet (eco-INSTITUT).
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Multipor Isoleringsplade WI 80 mm
n  Varmeledningsevne λ: 0,042 W/(mK)
n  Densitet (tør): 85 – 95 kg/m³
n  Vanddampdiffusionsmodstandstal μ: 2
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart
n  Godkendelser:  ETA-05/0093

Multipor Letmørtel / Armeringsvæv   
n   Multipor Letmørtel:  Klæbning, armering
n   Kornstørrelse: 2 mm  
n   Varmeledningsevne λ10,dry:  0,18 W/(mK) 
n  Brandklasse (letmørtel):   A2 – ikke brændbart
n   Multipor armeringsvæv: 4 x 4 mm

Multipor Kalkfinpuds
n   Naturhvid, kornstørrelse: 0 – 0,6 mm
n Mineralsk mørtel til indendørs brug
n   Som overfladefinish/slutlag på armeringslaget til glatte overflader af høj kvalitet
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart

Multipor Silikatmaling til indendørs brug
n   Hvid, RAL-nr. 9003
n   Til indendørs malerarbejde

Multipor Isoleringsstrimmel af hampfilt
n   Naturligt, miljøvenlig og resistent over for skimmel
n   For optimal isolering ved gulv og loft

Multipor Falsplade 30 mm  
n   Til isolering af dør- og vindueslysninger/tilstødende konstruktionselementer 

uden materialeskift
n Varmeledningsevne λ = 0,050 W/(mK)
n   Brandklasse: A1 – ikke brændbart

Systemtilbehør

Hjørneprofil: Ytong Multipor Hjørneprofil
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Multipor indvendig isolering, ler WI

Diffusionsåben – indeklimavenlig – miljørigtig – giftfri – mineralsk

Især bindingsværkshuse kan energiforbedres med Multipors indendørs 

isoleringssystem.Multipor Lersystemet er specielt udviklet til dette formål. 

Det består af Multipor Isoleringsplader og Multipor Lermørtel.
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Multipor Isoleringsplade WI 80 mm
n  Varmeledningsevne λ: 0,042 W/(mK)
n  Densitet (tør): 85 – 95 kg/m³
n  Vanddampdiffusionsmodstandstal μ:  2
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart
n  Godkendelser:  ETA-05/0093

Multipor Lermørtel / Armeringsvæv   
n   Multipor Lermørtel:  Klæbning, armering  
n   Kornstørrelse: 1 mm  
n     Varmeledningsevne λ:  0,70 W/(mK) 
n  Brandklasse (letmørtel):   A1 – ikke brændbart
n   Multipor Armeringsvæv: 7 x 7 mm

Multipor Lerfarve
n   Naturlig vægfarve på lerbasis til indendørs maling, hvid

 Multipor isoleringsstrimler af hampfilt
n   Naturligt, miljøvenligt og resistent over for skimmel
n   For optimal isolering ved gulv og loft
n  Mål (B/D): 100 x 5 mm

Multipor Falsplade 30 mm  
n   Til isolering af dør- og vindueslysninger/tilstødende konstruktionselementer 

uden materialeskift
n     Varmeledningsevne λ: 0,050 W/(mK)
n  Brandklasse: A1 – ikke brændbart

Systemtilbehør

Hjørneprofil: Ytong Multipor Hjørneprofil

Skruedyvler: Sættes vådt-i-vådt gennem armeringsvævet
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Multipor Isoleringsgranulat

Miljøvenligt – meget let – ikke brændbart

Multipor Isoleringsgranulat er især egnet til energirenovering af bygninger. 

Det bruges bl.a. i forbindelse med gamle bjælkelofter.  

Over isoleringsgranulatet lægges Multipor Isoleringsplader for at optimere 

varmeisoleringen. Som afslutning monteres en gulvplade oven på Multipor, 

så fladen kan betrædes.

n  Multipor Isoleringsgranulat til niveauudligning ved ujævne gulve i gamle 

og nye bygninger

n  Ikke brændbart, mineralsk og selvudfyldende granulat

1

2

NYT

Le
ve

re
s fra

 efteråret 2016
Leveres fra efteråret 2016

NYHED 2016



13Multipor-guide

Multipor Isoleringsplade WDVS 140 mm
n  Varmeledningsevne λ: 0,045 W/(mK)
n  Densitet (tør): 100 – 115 kg/m³
n  Vanddampdiffusionsmodstandstal μ:  3
n Brandklasse: A1 – ikke brændbart
n  Godkendelser:  ETA-05/0093

Multipor isoleringsgranulat   
n   Varmeledningsevne   λR: 0,09 W/(mK)
n Densitet:  ~ 400 kg/m3

n   Kornstørrelse:  0,2 – 4 mm
n Brandklasse:  A1 – ikke brændbart
 

Bearbejdning
n   Læg en geotekstil på det ujævne gulv
n   Læg 2-3 cm Isoleringsgranulat på geotekstilen, og niveller gulvet med dette
n   Læg Multipor Isoleringsplader WDVS løst på Isoleringsgranulatet
n   Læg gulvplader, der ikke er brændbare (f.eks. Fermacell) på Multipor 

Isoleringspladerne WDVS
n   Etabler afkobling fra væggen vha. Multipor Isoleringsstrimmel af hampfilt
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Multipor dækisolering DI

Hurtigt – økonomisk 

ikke brændbart – miljøvenligt

Drejer det sig om underjordiske 

garageanlæg med store arealer eller 

private kælderdæk: I over 15 år har 

Multipor Dækisoleringsystem opfyldt 

både energimæssige krav og brand- 

sikringskrav sikkert og pålideligt. 

Udførelsen er enkel og hurtig, da 

systemet fastgøres uden dyvler ved 

pladetykkelser op til 140 mm. 

Multipor Isoleringsplade DI Multipor Letmørtel

Regelsæt
Generel byggetilsynsgodkendelse. 
Europæisk teknisk godkendelse  
ETA-05/0093

Letpudsmørtel LW i 
henhold til EN 998-1

Densitet (tør) 85-95 kg/m³ ca. 770 kg/m³

Trykstyrke ≥ 200 kPa CS II; 1,50–5,0 N/mm²

Varmeledningsevne λ = 0,042 W/(mK) (dimensioneringsværdi) λ10, dry = 0,18 W/(mK) 

Vanddampdiffusionsmodstandstal  = 2  ≤ 10

Brandklasse A1, ikke brændbart A2, ikke brændbart

Dimensioner og leveringsmængde
600 x 390 mm
d = 60 – 300 mm (i intervaller på 20)
Fra 220 mm på forespørgsel

20 kg/sæk
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Multipor tagisolering DAA

Betegnelse Enhed Beskrivelse

DAA/DAD DAA

Varmeledningsevne (λd) W/(mK) 0,045 0,047

Trykstyrke kPa 300 350

Trykstyrke (s zul 1)) kPa 120 140

Trækstyrke kPa  80

Deformation ≤ 1 ved 1.000 N punktbelastning

E-modul ( ) N/mm² 200

Densitet kg/m³ ca. 115

Vanddampdiffusionsmodstandstal ( ) 3

Specifik varmekapacitet (c) J/(kgK) 1.300

Varmeudvidelseskoefficient (aT) 1/K 1*10-5

Vandoptagelse (kort tid) i henhold til DIN EN 1609 kg/m² ≤ 2

Vandoptagelse (lang tid) i henhold til DIN EN 12087 kg/m² ≤ 3

Dimensioner (LxB) mm 600 x 390

Brandklasse i henhold til DIN EN 13501-1 A1, ikke brændbart

Produktspecifikationer Multipor mineralisoleringsplade DAA/DAD 

1) Der er taget højde for sikkerhedskoefficient = 2,5 i henhold til DIN 1055

Trykfast – ikke brændbar – miljørigtig

Multipor tagsystemerne egner sig til  

isolering af tage med høj rejsning og 

flade tage i kolde og varme tagkonstruk-

tioner. Kernen er Multipor Isolerings- 

pladen, som pga. den høje stabilitet og 

trykstyrke (300 kPa/ 350 kPa) især er 

egnet til flade tagkonstruktioner med 

høj belastning (f.eks. parkeringsdæk).
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6Henvisning: Denne brochure er udgivet af Xella Danmark A/S 

I vores publikationer rådgiver og informerer vi efter bedste viden 
og på aktuelt tekniske niveau frem til tidspunktet for trykning.
Da de retsmæssige forskrifter og bestemmelser kan ændres, 
er disse angivelser ikke retsbindende. En kontrol af de gældende 
bestemmelser er nødvendig i de enkelte tilfælde.

Xella Danmark A/S

Helge Nielsens Allé 7

8723 Løsning

Telefon.:  75 89 50 66

Telefax:  75 89 60 30

www.ytong.dk


