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Fremtidssikrede facader
Facaderenovering i Hol-
ba?k slar tre fluer med et
smaek

FREMTIDSSIKRING
Af Peter Kargaard

kargaard@arkbyg.dk

Ved Sknenten/Dalen i Hol-
baek ligger 50 huse i en sam-
let bcbyggelse.

De er alle i en typisk
yo'er-stil der karakteriseres
som "Albertslundhuse" eller
- mere poetisk - som "Mid-
del havshuse". Det vil sige
med fladt tag, intet udhaeng
og hvide mure.

Tidens land har dog gna-
vet godt og grundigt pii fa-
caderne, godt hjulpet af det
regnvade danske klima.

Den lokale murennester
Michael Sahner Hansen har
stor erfaring med facadere-
novering og han har sam-
men med Weber stiiet for en
markant renovering.

- Det er nok ikke den bil-
ligste losning og isolerings-
maessigt skal man ikke for-
vente at tjene det ind pa
energiregningen, i hvert
fa Id ikke de fiarste 15 ar. Det
er jo sandheden, men jeg er
fulcl af lovord, for man slar
tre fluer med et smaek, siger
Michael Sahner til ArkByg:
- Du far en vedligeholdelses-
fri facade, du bliver fugtpro-

Nar man giver husene en facaderenovevering kommer man samtidigt mange fugtproblemer til livs.

blemerne kvit og du isolerer
huset samtidigt, siger han.

- Nar du har en hiiblos
facade som skal renoveres,
kan du samtidigt gore me-
get ved de fugtdannelser,
der kommer i mange aeldre
huse, fordi kondenspunk-
terne la?gger sig de forker-
te steder. Nar du giver hu-
set en overfrakke pii, far du
faktisk et nyt hus, siger han
til ArkByg.

Tilbagebetalingstid
Bebyggelsen er opfort i por-
rebeton (gasbeton). De er
kolde og fugtige pa grund at

alt for lav isoleringsvserdi i
ydervieggene.

Malingen har desuden
vist sig at vaere for diffusi-
onsttet - og fugten kan der-
for ikke komme ud - fugten
fryser til is - og puds og ma-
ling slar revner!

Med den renovering, der
nil er sket, har vi samtidigt
fre nit ids si k ret husene ef-
fektivt. Beboerne far faktisk
et nyt hus. Og set i det store
perspektiv er tilbagebeta-
lingstiden ikke sa skra?m-
mende, siger Michael Sahn-
er Hansen.

-Ved hulmursisoleringer

tilbagebeta lings tide n cirka
tre ar og dette arbejde giver
en tilbagebetalingstid pii
15-20 ar, men sa er du ogsii
kommet fugtproblemerne
til livs, et megct fornuftigt
tra?k for godt indeklima, si-
ger murerniesteren.

Helt som nye - efter 20 ar
Og han griber ikke sine pa-
stande ud af luften, men
liar personlige erfaringer
med den type facader:

- Det er 25 ar siden, jeg
forst renoverede huse pa
den made og jeg har hoj-
tryksrenset facader, jeg har

lavet for 20 ar siden - fordi
beboerne syntes, de begynd-
te at se lidt kedelige ud. Bag-
efter stod de fuldstaendig
som vi havde lavet dem op-
rindeligt, uden revner og
uden afskalning, siger Mi-
chael Sahner Hansen, der
har rettet op pii et af huse-
ne med 100 mm isoleringog
Weber facadesystem, det sa-
kaldte Serpomin.

Det har ogsii I0rt til Here
renoveringsopgaver i bebyg-
gelsen. Og for vinteren blev
der renoveret fire huse mere.

For en miineds tid siden
var der genera If brsamling i
ejerfbreningen - og en ori-
entering om fordelene ved
en facaderenoveri ng har
medfort endnu Here renove-
ringsopgaver, flere tilfredse
bygherrer - og ikke mindst
en tilfreds murermester.

20-25 ar frem burde facaderne VEere vedligeholdel-

sesfri.


