
Glassfasader og fukt

Bygningsfysikkdagen 2017

Håkon Eggestad og Thomas Aasen

Schüco International KG



Bielefeld
Hovedsete

12,000
Nettverk

produsenter, arkitekter, byggherrer

Og investorer globalt

80

Produkter og

service tilgjengelig

i mer enn

land

43
Lokalisert i

land

mrd.

euro

Omsetning

2016

1.5

ca. 1,400
Internasjonalt

ca.  3,300
Tyskland

4,700
Ansatte

globalt

FREMTIDSRETTEDE IDEER
FOR INNOVATIVE BYGNINGER

Our portfolioAt a glance Our partners Our values Experience Schüco

Schüco in figures History

Grunnlagt

I Ost-Wetfalen1951



3

Schüco`s teknologisenter i Bielefeld er akkreditert. Her testes fasader, vinduer

og dører for ulike funksjoner. Det store anlegget for prøving av fasadeelementer

benyttes også for å kvalitetssikre prosjektspesifikke løsninger.



Typisk vindussystem
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Et vindussystem er avhengig 

av vertikal montasje for at 

inntrengt vann skal kunne 

ledes ut 



Typisk vindussystem

1

„Paraply“ +

vind-tetting
Isolasjon

2

3 Dampsperre
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Det er viktig at de ulike 

funksjons-sjiktene i 

vindusprofilen samvirker med 

tilsvarende i tilstøtende vegg



Typisk fasadesystem
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Prinsippene for drenering av et fasadesystem er 

opprinnelig utviklet for glasstak. Her kan vann som 

trenger inn i horisontalprofiler leds til de vertikale 

og videre ned og ut. Alternativt dreneres vann 

direkte ut over horisontal dekklist.



Gjennomføringer
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Eksempler på gjennomføringer 

som krever systemløsninger for å 

sikre nødvendig tetthet.
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Fasade eller tak?

Når fasaden heller innover vil 

ikke lenger et ordinært vindu 

kunne dreneres effektivt.
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Posisjon i veggliv
Ideell posisjonering av vinduet i 

vegglivet (med tanke på 

kuldebro problematikk og 

kondens risiko) krever nøyaktig 

beslag-arbeid.



Prosjekteringsdetaljer
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Uheldig posisjonering 

av fasadeprofil i en 

svært godt isolert 

vegg gir kuldebro og 

risiko for kondens / 

ising.



Prosjekteringsdetaljer
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Katalog detalj som angir 

gunstig posisjonering av 

fasaden.



Prosjekteringsdetaljer
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=?

Dersom fasadens bærestruktur 

plasseres på «kald» side endres 

de bygningsfysiske egenskapene 

over profilsnittet.
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Prosjekteringsdetaljer
Fasadens bæreprofiler som tilhører veggens «varme» 

side ble ført over tak til byggets utside som rekkverk for 

takterrasse og førte til nedkjøling og fuktproblemer.
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Prosjekteringsdetaljer
Katalogdetaljen viser en mulig løsning når fasaden videreføres over tak.
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Prosjekteringsdetaljer
En tilsvarende situasjon som i forrige eksempel, men i 

fasadens nedre avslutning.
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Prosjekteringsdetaljer
Et mulig tiltak for å avhjelpe situasjonen.



Avslutning mot terreng
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Manglende drenering langs fasadelivet 

gir stor risiko for vann-inntrengning.



Avslutning mot terreng
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Fasaden var opprinnelig prosjektert med 

renneløsning.



Avslutning mot terreng
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Katalogdetaljer angir anbefalte løsninger.



Avslutning mot terreng
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Anbefalt nivåforskjell.



Velg sikre, gode løsninger
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Det prosjekteres også takløsninger der takhelning og 

renneløsninger legger til rette for problemfri funksjon.


