
TELESIKRING
av garasjer, boder, terrasser, støttemurer, søyler og pilarer m.m.

* Varemerke til Dow Chemical Company

StyrofoamTM

5_02_10-9Brosj_Telesikring_12310 Brosj_Telesikring.qxd  01.03.10  13.00  Side 1



2 TM Varemerke for The Dow Chemical Company

STYROFOAM HKFK/HFK-fri isolasjon

HK
FK
/H
FK

fri

FOAMLOCK
Platelås av polypropylenplast 
som holder platene på plass også
etter overfylling med masse. Bruk
av Foamlock reduserer mulighe-
ten for kuldebro. Normalt forbruk
2 stk. pr. plate.

Produktbetegnelse
Produktenes betegnelse gir informasjon som gjør det 
enkelt å velge riktig produkt.
Eksempel: Styrofoam 300 BE-A-N
Tallene angir korttidstrykkfastheten uttrykt i kN/m2,
eks. 300 kN/m2

Bokstavkoden angir produktets kantutforming.
BE (butt edge) = rett kant
SL (ship lap) = fals
Bokstaven A (air) angir at produktet er HKFK/HFK-fritt
og har homogene lukkede celler fylt med luft.
Bokstaven N angir at produktet er produsert uten bro-
merte flammehemmere.

Fordelen med SL-kantutforming (fals) er at man får 
mindre kuldebro i plateskjøtene enn med en 
BE-kantutforming (rett kant).  

BE - rett kant

SL - fals 15 mm

x
x

Styrofoam er  harde iso las jonsplater  av blå t t ,  ekst ruder t  po lystyrenskum,
XPS. P latene har  ensar te t  ce l les t ruktur  med f ine lukkede ce l ler  som g i r
høy t r ykkstyrke og meget  god varmeiso lerende evne,  se lv  i  svær t  fukt ig
mi l jø. Styrofoam er  produser t  u ten de mi l jøskadel ige gasseneHKFK/HFK.

TM

Tekniske data

SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET STYROFOAM STYROFOAM STYROFOAM STYROFOAM STYROFOAM PERIMATE

250 SL-A -N 300 SL-A -N 300 BE-A -N 400 SL-A -N 500 SL-A -N DI-A-N

Trykkfasthet NS-EN 826 kN/m2 250 300 300 400 500 250
Korttidslast v/10% def.
eller flytegrense

Største anbefalte langtids- NS-EN 1606 kN/m2 90 140 140 180 225 110
last ved 2% def. 50 år 

Varmekonduktivitet
I vanlige bygningsdeler NS-EN 13164 40 - 60 mm 40 - 60 mm 20 - 60 mm

Isolasjonskl. 34 Isolasjonskl. 34 Isolasjonskl. 34 Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 35
70 - 100 mm 70 - 100 mm 70 mm
Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 37

Horisontalt i grunnen utendørs 40 - 60 mm 40 - 60 mm 40 - 60 mm
NS-EN-  Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 37 Isolasjonskl. 40 Isolasjonskl. 40 -
ISO 10456 70 - 100 mm 70 - 100 mm 70 mm

Isolasjonskl. 40 Isolasjonskl. 40 Isolasjonskl. 40

Vannabsorpsjon
Vannopptak (%-vol) ved diffusjon NS-EN 12088 Vol% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
Vannopptak (%-vol) ved frys/tin NS-EN 12091 Vol% < 1,0% < 1,0% < 1,0% < 1,0% < 1,0% < 1,0%
Vannopptak (%-vol) neddykket NS-EN 12087 Vol% < 0,7% < 0,7% < 0,7% < 0,7% < 0,7% < 0,7%

Kapillaritet - - Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

Dampgjennomslippelighet NS-EN 12086 10
-6
m2/s (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25)

µ-faktor 80 - 200 80 - 200 80 - 200 150 - 200 80 - 200 150 - 200

Utvidelseskoeffisient - 10
-6
m/m°C 70 70 70 70 70 70

Max kontinuerlig temp. - °C 75 75 75 75 75 75

Brannegenskaper NS-EN 13501-1 - Euroclass F Euroclass F Euroclass F Euroclass F Euroclass F Euroclass F

Format 1185 x 585
lengde/bredde  NS-EN 822 mm 1185 x 585 2385 x 585 2400 x 600 2385 x 585 1185 x 585 1250 x 600

Kantutforming - - Fals Fals Rett Fals Fals Fals

Overflate - - Glatt Glatt Glatt Glatt Glatt Fiberduk
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Når skal  det  te lesikres?

Uoppvarmede bygninger  og andre 
konst ruks joner  d i rekte på grunnen må 
te les ikres når  grunnen er  te le far l ig .
Te lefaren kan bestemmes ved analyse av
jordprøver  ved et  geoteknisk laborator ium.
Dersom det  ikke g jøres spes ie l le  under-
søkelser,  bør  man gå ut  f ra  a t  grunnen er
te le far l ig . Når  de te les ikres med 
mark iso ler ing,  er  det  nok å grave t i l  
0 ,3  -  0 ,5  m under  ter reng.

Hvordan virker  te lesirkr ing?

Luf t temperaturen sv inger  kraf t ig  over  året ,
f ra  f.eks. +200C om sommeren t i l  -200C om
vinteren. Nede i  grunnen avdempes tempe-
ratursv ingningene s terk t ,  i  10 meters  
dybde er  det  konstant  temperatur  he le  
året . Mark iso ler ing avdemper  årssv ingning-
ene i  s tor  grad ved at  l i te  varme s l ipper  
inn og ut  g jennom iso ler ingen. Det  må 
legges så tykk iso ler ing at  den te le far l ige
grunnen under  a ldr i  f r yser  og forårsaker
te leh iv. Husk å undersøke behovet  for  
drener ing.

Markisoler ingens tykkelse

Nødvendig iso ler ingstykkelse i  d in  
kommune f inner  du i  tabel len på s ide 11.
Tabel len g je lder  der  kommunen har  s i t t  
admin is t ras jonssenter. På ka ldere s teder  
i  kommunen må det  iso leres bedre!
En del  kommuner  med spes ie l t  ka ld t  
v in terk l ima er  u te la t t  i  tabel len.
Mark iso ler ing i  d isse kommunene må 
vurderes av rådgivende ingeniør.

Reduksjon av tykkelsen

Hvis  det  legges lag av te les ikre masser
som f inpukk,  grus e l ler  grov sand under  
iso ler ingen,  kan iso ler ingstykkelsen 
reduseres med 10 mm pr. 100 mm 
te les ikre masser. Iso ler ingstykkelser  må
ikke bl i  mindre enn 50 mm.

Markisoler ingens utst ikk

Mark iso ler ingen må legges s l ik  a t  den 
s t ikker  e t  s tykke utenfor  det  som skal  
te les ikres. Uts t ikkets  lengde bestemmes
sl ik :
1 . F inn iso las jonstykkelsen (se s ide 11) .
2 . S jekk om uts t ikket  er  merket  L 1,L 2 e l ler  

L 3 på d in  konst ruks jonstype.
(Se s ide 4 -  10) .

3 . Uts t ikkets  lengde s tår  i  tabel len 
nedenfor.

Hvor dypt  skal  isoler ingen l igge?

Det te  er  av betydning for  den to ta le  grave-
dybden. Dybden ned t i l  iso ler ingen bør
være 0,2 -  0 ,3  m for  å  beskyt te  den mot
skader  (spadest ikk ,  jordf res ing m.v. ) .

Hvi lken type Styrofoam skal  
brukes?

Ti l  f rosts ikr ing av le t te  konst ruks joner  som
beskr ives i  denne bros jyren brukes normal t
Styrofoam 250 SL-A-N .
Se e l lers  produktovers ik ten på s ide 2.

Bestem riktig isolering

Tykkelse Utstikk (meter)

(mm) L1 L2 L3

40 0,50 0,50 0,50

50-60 0,75 0,75 1,10

70-90 1,00 1,00 1,50

100-120 1,25 1,50 2,00

130-150 1,50 1,75 2,50

NB! Anvisn ing g i t t  her  g je lder  kun ved bruk av anbefa l te  Styrofoam produkter,  og ikke 
andre XPS,  EPS e l ler  minera lu l lprodukter.
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Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på 
utstikk (L1), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktige dybde og bredde.

3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller 
finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og 
plant underlag.

4. Legg ut markisoleringen.

5. Sett kantsteinene i mørtel.

6. Fyll opp med 200 mm finpukk i oppkjørselen.

7. Fyll tilbake (200 - 300 mm) matjord på utsiden.

8. Finpukklaget (200 mm) mettes og avrettes med 
subbus i toppen.

9. Det asfalteres.

Det kan også legges heller eller belegningsstein 
istedenfor asfalt. Oppbyggingen av lagene blir da 
som vist på side 7.

Asfa l ter te,s ten-
belagte innk jørs ler  med
te leh iv  og te lesprekker  er  ingen 
t jent  med. Omlegging er  kostbar t !  Legg
hel ler  inn en te les ikr ing med mark iso ler ing av 
Styrofoam 250 SL-A-N .
Gje lder  personbi ler  opp t i l  3 ,5  tonn. Ved s tørre be lastn ing brukes
Styrofoam 300.

Slik gjør du:

 Jord Finpukk

Asfalt

200-300 mm 200
mm

Grus
(subbus)

Floormate 
250 SL-A-N

L1

 Kantstein
satt i mørtel 

Styrofoam
250 SL-A-N

Kantstein
satt i mørtel
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Telesikring av personbilgarasjer, uthus
og boder

Eksemplet  v iser  
te les ikr ing av en person-
b i lgaras je  med mark-
iso ler ing av 
Styrofoam 250 SL-A-N .
Gravedybden bl i r  
bare 0,3 m t i l  0 ,5  m.
Uten mark iso ler ing 
må det  fundamenteres 
t i l  f rost f r i  dybde 
som of te  er  
1 ,5  m t i l  2 ,5  m avhengig
av s ted og grunnforhold. 

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk 
(L1), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktig dybde og bredde.

3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller 
finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og 
plant underlag.

4. Støp ringmuren på Styrofoam 250 evt. mur en 
ringmur på en minst 50 mm tykk betongavretting 
(legg inn 2 stk. 8 mm armeringsjern). 
Et fundament på 150 mm bredde på Styrofoam 

250 SL-A-N klarer en last på 13,5 kN/m (1,35 tonn/m).

5. Legg ut utstikkende markisolering og fyll tilbake 
utvendig (200 - 300 mm).

6. Sett Styrofoam 250 SL-A-N på innsiden av 
muren og fyll opp innvendig. Rett av.

7. Legg ut isoleringen.

8. Legg armeringsnett (K 131) og støp gulvet. Ved 
garasjeporten kan det være nødvendig å forsterke 
betongplaten.

Slik gjør du:

Støpt
ringmur

Støpt
gulv

Markisolering under
gulv og ringmur

L1

Ev. asfalt (se side 4)

150 mm200-300 mm

Finpukk 100 mm

100 mm
Floormate 250 SL-A-NStyrofoam 250 SL-A-N
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Telesikring av stripefundamenter for car-
porter, levegger, etc.

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk 
(L2), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktige dybde og bredde.

3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller 
finplukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og 
plant underlag.

4. Støp ringmuren på Styrofoam 250 SL-A-N. 
Et fundament på 150 mm bredde på Styrofoam  
250 SL-A-N klarer en last på 13,5 kN/m (1,35 tonn/m).

5. Legg ut utstikkende markisolering. 

6. Hvis det skal være gressplen på utsiden, fyll her 
med (20 - 30 mm) finpukk og deretter helt opp med 
matjord.

7. Hvis det skal være heller eller asfalt inne i 
carporten henvises til sidene 4 og 7 for opp-
bygging av lagene over markisoleringen.

Slik gjør du:

Finpukk

Floormate 250 SL-A-N 100 mm

150 mm 

Asfalt i carporten?
se side 4

Søylefotbeslag

Tresøyle

Tilbakefylt
matjord

200-300 mm

L2 L2

Styrofoam 250 SL-A-N

Teles ikr ing med  
Styrofoam 250 SL-A-N 
gi r  grunn,  f rosts ikker  
fundamenter ing uten s tore 
utgrav inger  t i l  f rost f r i  dybde. 
Her  er  v is t  te les ikr ing av en 
carpor t  som er  bygget  sammen 
med huset .
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Telesikring av hellelagte terrasser

Eksemplet
v iser  te le-
 s ikr ing av en 
he l le lagt  ter rasse med
Styrofoam 250 SL-A-N . 
Da s l ipper  man vanl ige problemer med 
u jevnheter  og n ivåforsk je l ler  og s tad ig  behov
for  jus ter inger. Gjør  sk ikke l ig  arbe id  en gang
for  a l le !

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk 
(L1), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Fjern matjorden og grav til riktig dybde og bredde.

3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand 
eller finplukk slik at isolasjonsplatene får et 
stabilt og plant underlag.

4. Legg ut markisoleringen.

5. Fyll (100 - 150 mm) finpukk over isoleringen og 
rett av. 

6. Finpukken mettes og avrettes i toppen med 
(80 mm) sand.

7. Fyll matjord over utstikkende markisolering opp 
til ferdig nivå.

8. Legg ut sandlaget som hellene skal legge i. 
Laget vannes og stampes. Legg lirer 
og trekk av med et rett bord.

9. Hellene legges ut og bankes på plass med 
gummiklubbe.

Slik gjør du:

Heller el. belegningsstein

Jord

Finpukk

Sand

Sand e.l.      Floormate 250 SL-A-N

L1

Styrofoam 250 SL-A-N
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Telesikring av støttemurer

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk 
(L2), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktig dybde og bredde.

3. Fyll med (100 mm) finpukk, rett av.

4. Legg ut markisoleringen. Under murens tå der 
trykket blir størst må det eventuelt legges 
Styrofoam med høyere trykkstyrke enn  
Styrofoam 250 SL-A-N (se side 2). Dette må 
kontrolleres ved beregning av rådgivende ingeniør.

5. Støttemuren settes opp. Den viste støttemuren 
kan fåes som ferdige støttemurselementer av 
armert betong, tilpasset fyllingshøyden. Det kan 
også støpes en tilsvarende støttemur på stedet. 

Muren må da dimensjoneres av rådgivende ing.

6. Isoler muren som vist.

7. Legg drenering og fyll med grus eller finpukk som 
vist, også over isoleringen på nedsiden.

8. Fyll stedlige gravemasser på baksiden av muren til 
oppunder matjordlaget.

9. Legg ut den horisontale markisoleringen på murens 
bakside.

10. Legg ut matjorden. 
Ved hellelagt terrasse henvises til side 7.

Slik gjør du:

Floormate 
250 SL-A-N

L2 L2 100 mm Finpukk

10-20 mm 
200-300 mm 

Matjord

Matjord

Grus el. 
finpukk 

Gravemasse

  Grave-
skråning

 

Drenering

 

Støt temurer  må t i l  når  man ska l  u tnyt te  
bruksarealet  i  skrånende tomter. Bak en 
s tøt temur kan det  bygge seg opp s tore te le-
t r ykk som kan skyve muren ut  av s t i l l ing.
Teleh iv  kan oppstå hv is  det  bl i r  f rost  under
murfoten. 
Med Styrofoam 250 SL-A-N får  du en grunn,
f rosts ikker  fundamenter ing av 
s tøt temuren.
Her  er  v is t  e t  eksempel  på
støt temur for  en 
oppfy l l t  ter rasse ved
et  hus i  skråt t
ter reng med
sokkel -
e tas je.

Styrofoam 
250 SL-A-N
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Telesikring av søyler og pilarer
Pi larer  og søy ler  er  er far ingsmessig
spes ie l t  u tsat t  for  te leh iv. Selv  p i larer
t i l  f rost f r i  dybde kan løf tes av te leh iv
ford i  jordmassene f r yser  fast  rundt  
p i laren. For  å  unngå det te,  må det  stø-
pes en stor forankr ingsplate (1 x 1 m)
under  f rostsonen.Med te les ikr ing av
Styrofoam i so las jonsplater  får  du en 
enkel  og t r ygg fundamenter ing.
For  enkel ts tående p i larer  må en for -
ho ldsv is  s tor  f la te  iso leres,  sær l ig  
i  ka ld t  k l ima. Har  du en rekke te t t -
s tående p i larer  kan det  o f te  lønne seg
å bet rakte den som et  s t r ipefundament
og iso lere som v is t  på s ide 6. Da kan
du kans je  spare iso las jon i  forho ld  t i l  å
iso lere enkel tv is.
Eksemplet  v iser  en t resøyle med 
søy lefotbes lag av s tå l  på et  
mark iso ler t  
betongfundament .

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk 
(L3), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktig dybde og bredde.

3. Fyll med (100 mm) finpukk, rett av.

4. Støp betongfundamentet på Styrofoam. 
Søylefotbeslaget støpes fast.

Fundamentet 400 mm x 400 mm på 
Styrofoam 250 SL-A-N kan ta en belastning på 
14 kN (1,4 tonn). Ved større laster kreves større 
fundament, Styrofoam med høyere trykkstyrke, 
se side 2.

5. Legg ut resten av markisoleringen.

6. Legg ut (200 - 300 mm) matjord.

Slik gjør du:

Søylefotbeslag 

200-300 mm 

20-30 mm Matjord 

Betongfundament 

Tresøyle 

Finpukk, 100 mm

L3 

Floormate  
250 SL-A-N 
Styrofoam 
250 SL-A-N
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Telesikring av trapper

1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L3),
se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden.

2. Grav ut til riktig dybde og bredde.

3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller
finpukk, slik at isolasjonsplatene får et stabilt og
plant underlag.

4. Legg ut markisoleringen

5. Fyll over med (100 mm) finpukk

6. Lag trappen

7. Ved evt. asfalt eller heller se beskrivelse
på sidene 4 og 7.

Slik gjør du:

Det  er  i r r i terende med 
inngangst rapper  som kommer ut
av s t i l l ing e l ler  beveger  seg med
årst idene.
Hvis  t rappen er  forbundet  med 
huset ,  kan det  le t t  oppstå skader. 
S l ike problemer unngår  du med en
enkel  te les ikr ing med 
Styrofoam 250 SL-A-N .
Her  er  v is t  en inngangst rapp
med et  under l iggende lag av
Styrofoam 250 SL-A-N
som mark iso ler ing.
Samme f remgangsmåte
kan brukes for  t rapper
med annen ut forming
enn den som er  v is t ,
f.eks. t rapp som i
s in  he lhet  l igger
på bakken.

Floormate 250 SL-A-N 

200-300
mm 

100 mm 

Matjord, asfalt el. 
drenerende masser 

100 mm grus 
el. finpukk 

20-30 mm 
L3 

Styrofoam 250 SL-A-N
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Hvor bor du?
Her er nødvendig isolasjonstykkelse!
Angi t t  i  mm for  Styrofoam 250 SL-A-N/300 SL-A-N . Tabel len g je lder  kommunenes 
admin is t ras jonssenter. På ka ldere s teder  i  kommunen må iso las jonstykkelsen økes!
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Markisoler ing

Styrofoam isolasjonsplater er ypperlig egnet som mark-
isolering for å beskytte konstruksjoner på og i grunnen mot
frost og tele. I grunnen utsettes isolasjonsmaterialene for
ekstreme fuktpåkjenninger, og materialer som blir 
oppfuktet får redusert sine varmeisolerende egenskaper.
I konstruksjoner der det settes strenge krav både til lavt
fuktopptak og høy trykkstyrke, som f.eks. ved isolasjon 
av veier og ledningsgrøfter, er isolasjonsmaterialer av 
ekstrudert polystyren enerådende. I slike konstruksjoner
brukes Styrofoam 300 BE-A-N og Styrofoam 400 SL-A-N
med høyere trykkfasthet. Ved markisolering av lette 
konstruksjoner anbefales Styrofoam 250 SL-A -N. 

Erfar inger

Styrofoam isolasjonsplater har vært brukt til isolering av
veier og jernbaner i over 35 år, i Norge. Omfattende under-
søkelser og feltmålinger er utført og viser ingen tegn til 
nedbrytning av materialet, og bare ubetydelige endringer i
de gode isolasjonsegenskapene.

Lagring og håndter ing

Ved anvendelse av Styrofoam ekstrudert polystyren 
skumplast plater, bør man være oppmerksom på følgende: 
Ved lagring utendørs over lengre perioder bør isolasjons-
materialet beskyttes mot direkte sollys for å unngå 
nedbrytning av materialets overflate. Lysfarget plastfolie er 
best egnet. Polystyren skades av produkter som inneholder
flyktige løsningsmidler. 
Ved bruk av limtyper bør limprodusentens anvisninger følges
nøye. Styrofoam smelter ved høye temperaturer, maks. 
kontinuerlig anvendelses-temperatur er 75oC.

Brann

Plater av Styrofoam merket med bokstaven N, inneholder
ikke bromerte flammehemmere.  Produktet er brennbart.

Ved lagring skal platene beskyttes mot direkte ild og andre
antennelseskilder. All brannklassifisering som angis i 
litteratur fra Dow Chemical vedrørende Styrofoam er basert
på prøver i mindre skala og avspeiler ikke materialets 
reaksjoner under virkelige brannforhold.

Vil  du vi te  mer om Styrofoam

Denne brosjyren er tenkt som en enkel anvisning når du 

skal isolere med produkter av Styrofoam. 

Styrofoam er produsert etter avansert teknologi utviklet av 

Dow. Programmet omfatter en rekke ekspertløsninger for 

isolering av blant annet tak, vegger, gulv, fundamenter, 

sportsbaner og horisontalt i grunnen. 

Alle løsninger er spesielt godt egnet for de ekstreme 

klimatiske forhold vi har i landet vårt. Produktene er mest 

kjent for god isolasjonsevne, høy trykkfasthet og - ikke minst 

- lavt fuktopptak. Gjennom Styrofoamprogrammet har du 

tilgang til et produktspekter av unik dybde og bredde, alle av 

ypperste kvalitet. Et riksdekkende nett av forhandlere sørger 

for at du alltid kan kjøpe produktene på eller i nærheten av ditt

hjemsted.

Vil du ha mer informasjon - kontakt din lokale forhandler som 

kan fortelle deg om mulighetene med Styrofoam .

* Varemerke for The Dow Chemical Company
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