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Kalla, dragiga golv 
 
Kalla golv orsakas oftast av att kalluft sugs in i det tomrum som bildats när sågspånen sjunkit ihop i gamla golv. 
En viss värmeförlust sker också via stensockeln.

Effektivaste sättet att råda bot på 
problemet är att spruta in 
cellulosa som både har drevande 
och isolerande egenskaper. I 
normalfallet är det tillräckligt att 
isolera utmed ytterväggarna, en 
så kallad trosskantsisolering.  

Med liten åverkan på 
golvbeläggningen (∅ 25 mm hål) 
injicerar vi cellulosa i förborrade 
hål.

Isoleringen sprutas in under tryck 
för att 
säkerställa 
att ingen 
sättning kan 
ske i 
materialet.

 

Håltagning sker i varje 
bjälklagsfack utmed 
golvkanten. Vi avslutar 
arbetet med att sätta igen 
hålen med anpassade 
pluggar (parkettplugg i 
parkettgolv o.s.v.). Finns det 
klistrade mattor lagas dessa 
efter sprutning.  

I våtutrymmen utförs normalt 
inte dessa åtgärder p.g.a. 
läckagerisk. I vissa fall kan 
åtgärden då ske underifrån. 

Vi utför denna åtgärd i 
bebodda hus/lägenheter utan 
att kunden behöver flytta ut 
under tiden. Kunden behöver 
endast flytta in möbler från 
ytterkanterna.

Arbetet kan utföras året runt. 

Dra nytta av
ROT-avdraget!
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Kalla golv - då anlitar vi 
Sjömarkens Isolering

”I de lägenheter vi haft problem 
med kalla golv har vi anlitat 
Sjömarkens Isolering. 
De har åtgärdat det på ett par 
timmar med minsta möjliga 
ingrepp. 
Lägenhetsinnehavaren har i vissa 
fall varit hemma.

Draget har försvunnit och tempe-
raturen på golvet vid yttervägg har 
ökat flera grader på en gång.

Vi är jättenöjda med dem!”

Vi borrar hål på 25 mm, sprutar in isoleringen och sätter 
igen hålet med anpassade pluggar beroende på golv.

En trosskantsisolering löser problemet med kalla 
golv på ett mycket enkelt och effektivt sätt. 

Utan att behöva bryta upp hela golvet kan vi med 
små ingrepp i golvet spruta in cellullosaisolering 
utmed ytterväggarna, och på det sättet stoppa 
den luft som drar kallt på golven och därmed får 
du en behagligare inomhuskomfort.



Anledningen till att det drar kallt på golven utmed ytterväggarna, och 
framförallt i äldre hus, är på grund av att kall luft sugs in i det tomrum 
som bildats när sågspånet sjunkt ihop i bjälklaget under åren.
Tekniken vi använder när vi löser detta problem, är att vi borrar små hål 
som är 25 mm. Håltagningen sker i varje bjälklagsfack utmed ytterväggarna, 
och efter det sprutar vi in cellulosaisolering och fyller tomrummet.
När det är gjort, pluggar vi igen hålen med anpassade pluggar - parkettplugg 
i parkettgolv o.s.v. Finns det klistrade mattor lagas dessa efter sprutning.

Det effektivaste och bästa isoleringsmaterialet att lösa problemet med kalla golv är att 
spruta in cellulosaisolering. Cellulosa har både drevande och isolerande egenskaper, och till-
verkas utav ocirkulerade tidningspapper. 

Med ett bra hantverk och hög kvalité på utförandet på plats, så finns det inget som fyller ut 
detta tomrum på samma sätt som WarmFiber cellulosa!

Huvudkontor: Sjömarkens Isolering AB, Maskingatan 3, 504 62 Borås, Tel 033-29 00 80, info@sjomarkens.se 
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Certifierade av: Scanna QR-koden eller kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offert!

Besök oss på: www.sjomarkens.se

Cellulosa fyller tomrummet 
och stoppar draget från väggen

Vi kommer alltid ut och gör en kostnadsfri besiktning av dina 
golv innan själva utförandet. Vi kan vid behov provborra för att 
säkerställa att det finns ett tomrum i bjälklaget att fylla, och vi går 
igenom förberedelser som kan vara bra för dig att veta om innan. 

Vid detta besöket går vi också noggrant igenom vilka typer av golv 
som redan ligger, för att vi ska kunna plugga igen hålen med
samma typ av golvbeläggning som redan ligger.

Den här åtgärden utför vi i bebodda hus och lägenheter utan att 
kunderna behöver flytta ut under tiden.

Kontakta oss redan idag om du vill bli av med dina
kalla, dragiga golv!

Kostnadsfri besiktning av dina golv

Borås             033-29 00 80 Halmstad       035-10 85 60 Uddevalla       0522-167 50
Båstad            0431-755 80 Jönköping     036-13 80 90 Varberg       0340-62 70 80
Göteborg      031-25 10 05 Skara              0511-155 45 Växjö     0470-57 57 99  
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