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Norsk kvalitet

Slik bygger du kjølerom selv
Isolering av kjølerom

Anbefalt isolering er minst 10-15 cm A-matte. Fuktsperre skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen.
Her bruker man plastfolie som fuktsperre med tykkelse fra 0,15-0,25 mm (alle skjøter overlappes og tapes).
Ingen diffusjonstette materialer må forekomme innvendig i kjølerommet. Anbefalt tresort innvendig i kjølerommet er gran. (F.eks. furupanel setter smak på maten) Hvis det må brukes glatte materialer pga rengjøring, f.eks.
baderomspanel må panelet festes slik at det har en avstand på ca. 3 cm til ullpapp/isolasjon med åpning oppe
og nede, slik at utlufting skjer. Ullpapp brukes for å holde isolasjonen på plass og hindre eventuell lukt. Festes på
stenderverket før innvendig panel slås på. Ønsker du å overflatebehandle treverket/panelene inne i kjølerommet,
er det å foretrekke en diffusjonsåpen, vannbasert panellakk. (husk maling kan gi uønsket smak/lukt i uemballert
mat)

Gulv i kjølerom

Ofte blir det lagt isopor under betonggulvet, men for å beholde dette som gulv i kjølerommet må det legges 3 cm
bred isopor helt til overflaten på gulvet og rett under der
gulvsvillen kommer. Dette for å unngå kuldebro.
Der hvor dette ikke er gjort, må gulvet isoleres på samme
måte som ellers.

Mot yttervegg

Kaldt loft eller kald kjeller (under +0°C vintertid) må det lages lufting ved hjelp av klosser på 5 cm tykkelser. Plasten festes på klossene før stenderverket. Utlufting skjer ved hjelp
av spalter i listverket eller 3-4 cm borehull oppe og nede inn
mot luftespalten. På denne måten sørges det for plussgrader
rundt kjølerommet hele året igjennom, og man vil aldri få
råteproblemer p.g.a. kondensering i vegg, tak eller gulv.
2 til 7 m3 stort kjølerom er normale størrelser for vanlige
familier.
Mere og utfyllende informasjon finner du også i denne linken til Byggebolig.no hvor det er en grundig beskrivelse
av hvordan du bygger et kjølerom fra start til slutt:
http://www.byggebolig.no/generell-kjokkenprat/slik-bygger-du-det-perfekte-kjolerommet
Der finner du flere innspill og spørsmål på ulike løsninger, du kan også kontakte oss eller på Byggebolig.no.
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