
Anticimex faktablad

Energifbnster
När det är kallt ute försvinner mycket värme via
fonstren. Om du vill minska värmeforlusten kan
du isolera dina fonster.

UR ENERGrsyNpuNKrsLÄppER FöNsrER ut en betydande andel
värme från bostaden. Detta beror på 6nstrets stora yta och
dåliga värmeegenskap. Kalla golv uppkommer bland annat av
att det sker kallras från fönster. Om fönster isoleras minskas
dessa problem. Värmeförluster kan även orsakas av luftläckage,
som kan bero på att tätningslisterna är uttjänta. Det är en billig
energibesparingsåtgärd aU byta ut de gamla tätningslisterna
mot nya.

oM GAMtå FöNsrER ByTs UrtlLL Nyl förbättras värmeegenskapen.
Dock innebär denna åtgärd en stor investering som ofta även
drar med sig målning och tapetsering. Det finns idag alternativ
till att byta ut fönstren. Ett vanlig frrekommande fönster är det
kopplade z-glasfönstret. På rutan som vetter mot rummet
monteras en distansbåge av metall och på den ett energiglas.
Genom installationen får du ett kopplat z-glasfönster samt
en isolerruta. Detta kallas för ett energifönster. Det gamla
2-glasfönstret kan efter installationen av isolerrutan jämföras
med ett nytillverkat energifönster. Hur mycket värme 6nstren
släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. När du
kompletterar med det inre glaset enligt ovan får du ett lägre
U-värde. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering!

o
o

oo

'§D

e

!i
o
o

o

EFTER FÖNSTERISoLERI NGEN KAN RU MSTEM PERATU REN sÅN KAs

några grader med bibehållen komfort. Detta gör också att
uppvärmningskostnaderna minskar. För att få nytta av din
fonsterisolering måste värmetillförseln regleras på ett bra sätt,
annars uppnås aldrig önskad effek. Kom ihåg att forbättra
värmeegenskapen hos fönstren innan värmekällan byts ut.
lsoleringen resulterar ofta i att huset inte behöver en lika stor
värmekälla som tidigare. lsoleras fönstret upplevs även bostaden
som tystare då det extra isolerglaset minskar buller från utsidan.

Obseruera att detto ör en ollmön beskrivning.
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