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HOMATHERM holzFlex® standard 
omkostningsvenlig og let 

Træfibermåtter iht.  
WF EN13171-T2-TR1,0-MU3-AF5 
 

Anvendelsestyper iht. DIN 4108-10:  
DZ; DIzk; WH; WIzk; WTR   

 
Anvendelser 
• Isolering mellem spær, tag med to forskallinger, 
• øverste etagedæk er tilgængeligt, men kan ikke betrædes 
• Indvendig isolering af loftet (på undersiden) eller af taget, isolering under spærene/bærekonstruktionen, 

forsænkede lofter osv.  
• Isolering af træramme- og træskeletkonstruktioner 
• Indvendig isolering af væg 
• Isolering af rumskillevægge  

Generelle anvisninger 

►Opbevar holzFlex® standard tørt, 

af produktionstekniske grunde (udluftning ved 
 krympning) er en krympefolie ikke vandtæt. 

 
►Stil ikke pallerne oven på hinanden, 

holzFlex® standard er for fleksibel til at tåle trykket af flere paller, der er stablet oven på hinanden. 

 
►Indbygningselementer med temperaturer >80°C 

må ikke indbygges i isoleringslaget uden ekstra brandbeskyttelsesforholdsregler. holzFlex standards 
maks. kortvarige anvendelsestemperatur er på 100 °C. 

Formater: 1220 x 580 x 40 til 200 mm 

TILSKÆRING 
• Specialsav fra firmaet DEWALT (DW 391) sammen med HOMATHERMS® - 

skæreanordning. Plane skråsnit og skiftesnit er mulige. 

• Båndsav 

• HOMATHERM®-kniv til bearbejdning af små 
mængder isolering og tilpasningssnit i forbindelse 
med et underlag med udskæring. På denne 
måde undgås det at rive isoleringsmåtten i 
stykker.   

 
           

      
Til efterslibning fås en knivsliber  med udskiftelige 
slibeelementer. 
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Generelt 

• Indbygning skal udføres tørt og fugefrit. 

• Et passende antal standardmål reducerer tilskæringsarbejdet. 

• Ved afbrydelse af arbejdet skal isoleringen beskyttes mod (regn)-vand. 

• holzFlex® standard er f.eks. ikke velegnet til opklæbning på kælderlofter, her anvendes holzFlex® protect (følg 
anvisningerne til holzFlex® protect). 

• Efter indbygning mellem spær, bjælker eller træopstandere er siden med 
vaffelmønster (se foto)  ikke længere synlig.  

• Ved installationshulrum skal tykkelsestolerancerne overholdes (HOMATHERM 
holzFlex® protect tykkelsestoleranceklasse – T2 - er iht. DIN EN 13 171 på – 4 til 
+10 mm. 

• Ved bearbejdning af HOMATHERM®-isoleringsmåtter opstår der støv, når 
måtterne tilskæres og bearbejdes. Der skal derfor stilles passiv 
arbejdsbeskyttelsesudstyr til rådighed, når der arbejdes vedvarende i 
skærestøv.  Vi anbefaler derfor at etablere en god be- og udluftning, når der 
arbejdes med HOMATHERM®-isoleringsmateriale. Hvis dette ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang, eller hvis 
HOMATHERM® indbygges over hovedhøjde gennem længere tidsrum, skal der bæres støvmaske, så arbejdet 
kan udføres uden væsentlige gener. 

Mellem træopstander eller bjælke 

• Måling af fagbredden (på flere steder) og 
tilskæring efter den største lysning med 1% 
overmål i længde og bredde.  

• Bemærk: Der skal også være overmål i 
længden for at tage højde for, at materialet 
sætter sig i faget efterfølgende.  

• Indbygningen foregår ved at klemme isoleringsmåtterne på plads mellem spærene eller opstanderne. Revner 
ved kanterne forhindres ved at stukke isoleringsmåtterne ind.  

• Idet der tages højde for overmål ved tilskæringen, kan der også klemmes to eller flere isoleringsstykke ind ved 
siden af hinanden. 

• Med henblik på at mindske vekslende hygrotermiske forhold (fugtning/tørring) skal beklædningen på indersiden 
(dampspærre med lægter eller indvendig træbeklædning/beklædning) afsluttes umiddelbart (senest 14 dage) 
efter isoleringsarbejdet.    På denne måde sikres det, at måtternes klemvirkning opretholdes og beskytter 
byggedele mod uønsket fugtindtrængen. 
 
Klembredder: 

Måttetykkelse (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 

Maks. måttetykkelse 
(mm) 400 500 600 700 800 900 900 900 900 900 

Mellem I-bjælker 

• Isoleringsstykker, der passer til de anvendte I-bjælker, klemmes ind mellem mellem bjælkens flanger. 

• Isoler det firkantede hulrum, idet der tages højde for 1% overmål i længde og bredde. 

 

Disse anvisninger vedrørende forarbejdning afspejler det tekniske niveau på udgivelsestidspunktet og mister sin gyldighed, såfremt der udgives nye. De gælder sammen med 
yderligere HOMATHERM-dokumenter. De nationale byggeregulativer skal overholdes. Angivelserne og materialets egnethed til anvendelsesformålet skal altid kontrolleres på 
byggestedet. HOMATHERM påtager sig intet ansvar. Dette gælder også trykfejl og efterfølgende ændringer af disse angivelser. 


