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Innhold

VI HAR LEDET UTVIKLINGEN 
I OVER 60 ÅR...

Jackon er en bedrift med tradisjoner. Vi utvikler 
lette løsninger for et bedre klima, og er stolte av å 
være Nordens ledende produsent av isolasjon og 
emballasje i ekspandert og ekstrudert polystyren til 
byggebransjen og industrien.

Jackon Gruppen er et heleid norsk industrikonsern 
med hovedkontor i Fredrikstad, der bedriften 
ble etablert for over 60 år siden. Vår historie er 
preget av nytenkning og utvikling – og tilpasning 
til stadig skiftende markedsforhold og behov. Med 
energisparing og miljøhensyn som ledestjerner, 
har vi utviklet en rekke produksjonsmetoder, 
isolasjonsløsninger og byggesystemer. 

Siden Jacob Solgaard og Konrad Akselsen grunnla 
Jackon i 1956, har bedriften utviklet seg til et stort 
konsern. I dag har vi en betydelig eksport til mange 
land i Europa. Jackon har datterselskaper og 
produksjonsenheter flere steder i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Tyskland og Belgia, og har i alt 21 
fabrikker i 6 land i Europa. 

Vi er stolte av å kunne dokumentere kvalitet og 
miljø gjennom sertifiseringene ISO 9001 og ISO 
14001. Dette gjelder alle arbeidsprosesser i alle våre 
nordiske fabrikker og alle våre produkter. Dette gir 
deg som kunde sikkerhet for levering av rett produkt 
til rett tid og rett kvalitet. 
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JACKOFOAM® XPS 
JACKOFOAM® 250 
For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, 
støttemurer, terrasser o.l. 

JACKOFOAM® 250 F
Falset plate. For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, 
boder, støttemurer, terrasser o.l. 

JACKOFOAM® 300 
For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg samt isolering 
av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom. 

JACKOFOAM® 300 F
Falset plate. For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg 
samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom. 

JACKOFOAM® 400
For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg o.l.

JACKOFOAM® 400 F
For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg o.l.

JACKOFOAM® 500
For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser.

JACKOFOAM® 700
For telesikring og isolering av tyngre fundamenter med høy belastning. 

JACKOFOAM® 700 F
For telesikring og isolering av tyngre fundamenter med høy belastning. 

JACKOFOAM® 300 SPORTSPLATE
Det ideelle underlaget for idrettsbaner. 

JACKOFOAM® 300 GULVPLATE
Spesialplate for isolering av gulv med påstøp og gulvvarme.

JACKOFOAM® 300 UNDERLAGSKLOSS
Underlagskloss til stein- og betongheller. Ulike formater produseres på 
forespørsel. 

JACKOFOAM® TAKISOLERING
Takisolering velegnet til både nybygg og renovering. Leveres etter 
kundespesifikke ønsker til mange typer tak, bl.a. store industrihaller, 
 takterrasser, omvendte tak eller oppbygging av parkeringsdekke. 

Jackofoam® er Jackons varemerke for ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® har høy trykkfasthet, lavt 
fuktopptak, lang levetid og er kapillærbrytende.

Jackofoam® benyttes som mark- og frostisolasjon, samt 
telesikring av både lette og tungt belastede konstruksjoner. 
Kravene til et materiale som benyttes til markisolering 
er strenge. Materialet skal tåle høye belastninger fra 
f.eks. trafikklast, skal ha gode  isolasjonsegenskaper og 
beholde disse selv i fuktig miljø og i lang tid. Jackofoam® 
tilfredsstiller disse kravene.

Jackofoam® leveres i en rekke ulike formater, tykkelser og 
trykkfastheter som dekker de fleste bruksområder. 

Jackofoam® fra 100mm tykkelse og oppover produseres 
med den patenterte Multilayer-teknologien. De laminerte 
platene har enda bedre isolasjonsverdi (lambdaverdi) slik 
at man sparer både høyde og antall utlegg på byggeplass. 

God isolasjonsevne og høy trykkfasthet

Kapillærbrytende og fuktbestandig

Lett i vekt - enkel å håndtere

Miljøvennlig produkt med lang levetid

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/jackon-xps/jackofoam/
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JACKON SUPER XPS®

Jackon Super XPS® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS) med opptil 25% bedre isolasjonsevne 
enn Jackofoam®. Jackon Super XPS® har høy trykkfasthet, lavt fuktopptak, lang levetid og er kapillærbrytende.

Jackon Super XPS® er alternativet til Jackofoam® i 
konstruksjoner hvor man enten ønsker bedre isolering eller 
vil beholde den samme isoleringsevnen som før med inntil 
25% mindre materialbruk. 

Jackon Super XPS®  er spesielt egnet til isolering av 
betongelementer, sandwich-konstruksjoner og tyngre 
belastede konstruksjoner.

Opptil 25% bedre isolasjonsevne enn “vanlig” XPS

Høy trykkfasthet

Kapillærbrytende og fuktbestandig

Sparer plass og materialbruk

Miljøvennlig produkt med lang levetid

JACKON SUPER XPS® 300 
For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre 
belastede konstruksjoner. Tykkelse: 50mm og 100mm. Plater i tykkelser 
40mm og 60mm leveres på forespørsel. 

JACKON SUPER XPS® TAKISOLERING
Takisolering velegnet til både nybygg og renovering. Leveres etter 
kundespesifikke ønsker til mange typer tak, bl.a. store industrihaller, 
 takterrasser, omvendte tak eller oppbygging av parkeringsdekke. 

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/jackon-xps/jackon-super-xps/
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JACKODUR® / JACKODUR® PLUS  XPS
Jackodur® XPS er Jackons varemerke for ekstrudert polystyren (XPS) i tykke formater. Jackodur® XPS har 
fremragende isolasjonsverdi, høy trykkfasthet, lavt fuktopptak, lang levetid og er kapillærbrytende.

Jackodur® XPS er falsede plater i tykkelser fra 120-320 
mm. Bruk av Jackodur® vil forenkle utlegging og spare 
montasjetid i konstruksjoner med behov for tykk isolasjon.  

Jackodur® og Jackodur® Plus er spesielt egnet til isolering 
av flate tak, terrasser, kjørbare dekker og tunneler.

JACKODUR® KF 300 SF 
Plater med 15mm fals for platetykkelse 120-240mm og 30mm fals for 
platetykkelse 260-320mm. For telesikring og isolering av fundamenter og 
idrettsanlegg, samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom. 

JACKODUR® KF 500 SF 
Plater med 15mm fals for platetykkelse 120-240mm og 30mm fals for 
platetykkelse 260-320mm. For telesikring og isolering av fundamenter, 
veier, jernbane og flyplasser.

JACKODUR® KF 700 SF 
Plater med 15mm fals for platetykkelse 120-240mm og 30mm fals for pla-
tetykkelse 260-320mm.  For telesikring og isolering av tyngre fundamenter 
med høy belastning. 

JACKODUR® PLUS 300 STANDARD 
Plater med 15mm fals for platetykkelse 120-240mm og 30mm fals for 
platetykkelse 260-320mm. For telesikring og isolering av fundamenter, 
flate tak, industrigulv og kjøle- og fryserom der både isolasjonsverdi og 
plass er avgjørende. 

Sortiment

Plater i tykkelse 120-320mm

Sparer tid, plass og materialbruk

Meget god isolasjonsevne og høy trykkfasthet 

Kapillærbrytende og fuktbestandig

Miljøvennlig produkt med lang levetid

https://www.jackon.no/bygg/jackon-xps/jackodur/
https://www.jackon.no/bygg/jackon-xps/jackodur-plus/
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JACKOPOR® EPS 
Jackopor® er Jackons varemerke for ekspandert polystyren (EPS).  Med isolasjon av Jackopor® blir konstruksjonen 
godt isolert og fuktsikker.

Jackopor® er kapillærbrytende og hindrer fuktvandring 
fra grunnen. Jackopor® benyttes der isolasjonen legges 
“drenert”, dvs. med drenerende pukk på en eller begge 
sider av isolasjonen, f.eks. gulv på grunn. 

Jackopor® har lav vekt og er derfor lett å arbeide med 
og kan håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. 
Fordi produktet tilbyr en unik kombinasjon av økonomi, 
bruksegenskaper og miljøvennlighet, har Jackopor® i lang 
tid vært bygg- og anleggsbransjens førstevalg. 

JACKOPOR® 60 
Isolering av betongelementer, utsparing i forskaling og lett belastede 
konstruksjoner. Produseres på forespørsel. 

JACKOPOR® 60 LETTFYLLBLOKK
Blokker for lett tilbakefylling mot kjellervegg og støttemur.

JACKOPOR® 80 
Isolering av gulv på grunn og tak.

JACKOPOR® 80 KJERNEISOLASJON 
For isolering av betongelementer. Produseres på forespørsel.

JACKOPOR® 100 VEIBLOKK 
Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under vei, bane og bygninger. 
Korttidslast: 5% deformasjon. Kan produseres i andre trykkvaliteter i hele 
blokkvolum på forespørsel. 

JACKOPOR® 100 FASADEPLATE
Langtidslagret og formstabil Jackopor® isolasjon som underlag for puss. 
Til nybygg og rehabilitering. 

JACKOPOR® 150
For isolering av grunne fundamenter med lett belastning. Isolering av gulv 
på grunn ved tyngre belastning. 

JACKOPOR® 200
For isolering av større konstruksjoner med stor belastning. 

JACKOPOR® 300
Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning og tak med store 
belastninger. 

JACKOPOR® TAKISOLERING
Leveres med fall (1:40, 1:60 og 1:100) eller som plan isolasjon i form av 
rette plater og er velegnet til både nybygg og renovering. Leveres etter 
kundespesifikke ønsker til mange typer tak, bl.a. store industrihaller, tak-
terrasser, omvendte tak eller oppbygging av parkeringsdekke. 

Sortiment

God isolasjonsevne og trykkfasthet

Kapillærbrytende og fuktbestandig

Lett i vekt - enkel å håndtere

Miljøvennlig

https://www.jackon.no/bygg/jackon-eps/jackopor/
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JACKON SUPER EPS®

JACKON SUPER EPS® 60
Isolering av betongelementer, utsparing i forskaling og lett belastede 
konstruksjoner. Produseres på forespørsel. 

JACKON SUPER EPS® 80
Isolering av gulv på grunn og flate tak. 

JACKON SUPER EPS® 80 KJERNEISOLASJON
Isolering av betongelementer. Produseres på forespørsel. 

JACKON SUPER EPS® 100 FASADEPLATE
Langtidslagret og formstabil isolasjon som underlag for puss. Til nybygg 
og rehabilitering. 

JACKON SUPER EPS® 150
Isolering av grunne fundamenter med lett belastning.  Isolering av gulv på 
grunn ved tyngre belastning. 

JACKON SUPER EPS® TAKISOLERING
Leveres med fall (1:40, 1:60 og 1:100) eller som plan isolasjon i form av 
rette plater og er velegnet til både nybygg og renovering. Leveres etter 
kundespesifikke ønsker til mange typer tak, bl.a. store industrihaller, tak-
terrasser, omvendte tak eller oppbygging av parkeringsdekke. 

Jackon Super EPS® er tilsatt grafitt og har opp til 20% bedre isolasjonsevne enn Jackopor®.

Jackon Super EPS® er superalternativet til Jackopor®. 
20% bedre isolasjonsevne enn Jackopor® gir betydelig 
energisparing. 

Jackon Super EPS® benyttes i konstruksjoner hvor 
man enten ønsker en bedre isolering, eller vil beholde 
den samme isoleringsevnen som før - med mindre 
materialforbruk. 

God isolasjonsevne og trykkfasthet

Kapillærbrytende og fuktbestandig

Lett i vekt - enkel å håndtere

Miljøvennlig

Jackon Super EPS®: 
20% bedre isolasjonsevne gir betydelig energisparing

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/jackon-eps/jackon-super-eps/
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JACKON THERMODREN®

Sintef Byggforsk anbefaler å legge minst halvparten av all isolasjon på kjellermurens ytterside for å unngå fukt og 
dårlig inneklima. Utvendig isolering gir en jevn temperatur i murveggen, og en tørr, varm kjeller. 

Jackon Thermodren® er utviklet for å tilfredsstille denne 
anbefalingen fra Sintef. Jackon Thermodren® er en 
trykksterk og solid plate som er helstøpt i Jackopor® 100. 
Platen brukes til utvendig isolering og drenering av 

kjellervegg. Med sine mange små horisontale og vertikale 
hull sørger platen for uttørking av muren og optimal 
drenering av fukt og vann. Jackon Thermodren® er 
patentert.

Isolasjon og drenering i samme plate

Tillater uttørking av kjellermuren

Sunt og tørt inneklima

Reduserte energikostnader

Økt boligverdi

JACKON THERMODREN® 100 
Rette plater med hull og drensriller for optimal diffusjon og drenering, 
produsert i Jackopor® 100. Leveres i 2 ulike tykkelser (100mm/200mm), 
med eller uten pålimt fiberduk.

Sortiment

INNVENDIG ISOLERING
Kondens oppstår på innsiden av kjellermuren og renner ned i 
 konstruksjonen. Dette kan føre til høy relativ fuktighet og fuktskader. 

UTVENDIG ISOLERING
Nullpunktet flyttes utover og kjellermuren holdes varm og tørr. Kondens 
oppstår på utsiden av kjellermuren og renner ned i dreneringen. 

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermodren/
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SKJÆREVERKTØY FOR EPS OG XPSJACKOPOR® /JACKOFOAM® GRUNNMURSPLATER

JACKOPOR® 80 GRUNNMURSPLATER 
For drenering og utvendig isolering av kjellervegg. Falsede plater i 
Jackopor® med vertikale riller og pålimt fiberduk. Tilbakefylling <2,5 
meter. Leveres i tykkelser 50-150mm.

JACKOFOAM® 300 GRUNNMURSPLATER 
For drenering og utvendig isolering av kjellervegg. Benyttes ved større 
trykk. Falsede plater i Jackofoam® med vertikale riller og med eller uten 
pålimt fiberduk. Leveres i tykkelser 50-100mm.

Sortiment

Ved å isolere utvendig, vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske “kjellerlukten” unngås. Jackon 
grunnmursplater både isolerer og drenerer. 

Produktmaterialets diffusjonsåpenhet tillater en naturlig 
fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. 
Kjellermuren og kjellerrommene vil holde samme 
temperatur. 

Den varme luften blir nedkjølt i den utvendige isolasjonen 
der vanndampen kondenserer. Fuktigheten skader dermed 
ikke kjelleren. 

Varmeisolerende og drenerende

Tørr kjellervegg - ingen “kjellerlukt”

Bedre inneklima

Reduserte energikostnader

Økt boligverdi

Jackon leverer Guillotine elektrisk skjærebrett med målebrett og glødetråd for effektiv og nøyaktig kapping av EPS 
og XPS på byggeplass med minimal forsøpling.

Av miljøhensyn anbefaler Jackon bruk av glødetråd eller 
varmekniv for å minimere forsøpling på byggeplass. 

Skjærebrettet veier kun 19kg og er enkelt å frakte 
i tilhørende bæreveske. Med i pakken følger også 
varmekniv med tilbehør for kapping av plater, skjæring av 
utsparinger og tilpasninger på en trygg og effektiv måte. 
Kofferten med varmekniv og tilbehør leveres også separat.

GUILLOTINE SKJÆREBRETT: KOMPLETT SETT
EPS og XPS skjærebrett med glødetråd. Varmekniv med 150mm og 
200mm blad. Koffert til varmekniv med div. tilbehør for kapping av plater, 
skjæring av utsparinger og tilpasninger. Bæreveske.

VARMEKNIV MED TILBEHØR
Varmekniv med 150mm og 200mm blad. Koffert til varmekniv med div. 
tilbehør for kapping av plater, skjæring av utsparinger og tilpasninger.

GLØDETRÅD  
Reservetråd for utskiftning ved behov

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/skjaereverktoey-eps-og-xps/
https://www.jackon.no/bygg/grunnmursplater/
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JACKON THERMOMUR®

Jackon Thermomur® er basert på formstøpte blokker av 
Jackopor® (EPS). Blokkene stables som byggeklosser, 
armeres og fylles tilslutt med betong. Over 35 års erfaring 
har gitt et gjennomtenkt og bredt sortiment av blokker og 
et komplett og unikt byggesystem for grunnmur og vegger 
i fulle etasjehøyder. 

Thermomur®-blokkene har lav vekt og er renslige å 
jobbe med. Grunnmuren til et bolighus settes opp på 
rekordtid, og en komplett enebolig bygges raskt og solid. 

Thermomur® gir en tosidig isolert, lufttett konstruksjon som 
tilfredsstiller myndighetenes energikrav til boliger. 

Jackon Thermomur® er den smarte, lette løsningen som 
gir suveren bokomfort. Samtidig spares miljøet for unødige 
belastninger. Bygg satt opp i Jackon Thermomur® krever 
lite vedlikehold og er ekstremt holdbare. Man kan knapt 
gjøre en mer fornuftig investering! 

Jackon Thermomur® er et komplett og unikt byggesystem for grunnmur og vegger til bolighus, næringsbygg og 
garasjer. I systemet inngår  7 serier som er tilpasset ulike bruksområder og bygningstekniske krav. 

Lett i vekt - rask og enkel montering

Energiriktig løsning - økt boligverdi

Tørr, lun og sunn innekomfort

Ingen kuldebroer

Teknisk godkjent

Sortiment og tilbehør

Jackon Thermomur® er markedsleder i Norge!

Syv smarte serier tilpasset ulike bruksområder og 
byggeprosjektets energikrav

Unikt utvalg av blokker: Utvendig og innvendig hjørne, 
toppblokk, halvblokk, radonblokk, bjelkelagsblokk

Det bredeste tilbehørssortimentet: Spesialtilpasset 
utstyr og tilbehør sikrer en enklere og mer effektiv 
byggeprosess

Komplett system! Lett i vekt, rask og enkel montering, 
energiriktig og miljøvennlig, sunt og lunt inneklima

Thermomur® 350HD  
med 20 cm betongkjerne

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/
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THERMOMUR® 350HDTHERMOMUR® 450

Blokkene er 450 mm brede og 1200 mm lange. Med inner- 
og yttervanger i hele 300 mm isolasjon og 150 mm betong 
i kjernen gir den ferdige konstruksjonen U=0,11 og overgår 
myndighetenes strenge energikrav til boliger. 

Thermomur® 450 har plaststeg med skrufester og 
er tilpasset de øvrige Thermomur® seriene. Jackon 
Thermomur® 450 er den smarte, lette løsningen som 

gir tørr, lun og sunn bokomfort i boliger med unik 
energisparing. Blokkene leveres også i Super EPS med 
U-verdi 0,1.

Jackon Thermomur® 450 leveres i fullt sortiment som 
inkluderer innvendig og utvendig hjørne, halvblokk, 
toppblokk og bjelkelagsblokk.

Med 300 mm isolasjon og 150 mm homogen betongkjerne kan Thermomur® 450 skilte med en U-verdi på 0,11 og 
er et nytt og unikt alternativ til grunnmur og yttervegger i lavenergiboliger. 

U-verdi 0,11: Overgår gjeldende energikrav til boliger

Et nytt alternativ til lavenergiboliger

Til grunnmur og yttervegger i lavenergiboliger

300 mm isolasjon, 150 mm homogen betongkjerne

Bredde 450 mm, lengde 1200 mm

Med Thermomur® 350HD ligger Jackon igjen i forkant av 
utvklingen. 200 mm homogen betongkjerne gjør denne nye 
Thermomur®-serien unik i det norske markedet. 

Den 200 mm tykke betongkjernen tåler høyere 
tilbakefylling og økte spenn mellom støttevegger. Den 
sørger også for at lydegenskapene er betraktelig forbedret. 
Blokken kan få bedre overdekning av armering og dermed 

bedre egenskaper mot korrosjon. Thermomur® 350HD 
kan benyttes som “kroneblokk” på Thermomur® 350 og 
Thermomur® 350 Super til f.eks. skjøting av hulldekker. 

Jackon Thermomur® 350HD leveres i fullt sortiment 
som inkluderer innvendig og utvendig hjørne, halvblokk, 
toppblokk og bjelkelagsblokk samt radonblokker. 

Jackon Thermomur® 350HD er utviklet for å tilfredsstille markedets behov. Med 200 mm homogen betongkjerne, 
tillater den høyere tilbakefylling og økte spenn mellom støttevegger - derav navnet “Heavy Duty”.

150 mm isolasjon, 200 mm betongkjerne

U-verdi 0,22: Godkjent som “minimumsvegg”

U-verdi 0,18 ved tilbakefylling på 2 meter

Tillater høyere tilbakefylling og økte spenn 
mellom støttevegger

Velegnet som bakvegg i Thermomur® 350-kjeller

350 mm

200 mm

300 mm

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/jackon-thermomur-350hd/
https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/jackon-thermomur-450/
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THERMOMUR® 350THERMOMUR® 350 SUPER

Systemet består av byggeblokker i Jackon Super EPS®. 
Blokkene er 350 mm brede og 1200 mm lange. Inner- og 
yttervanger i hele 100 mm isolasjon og 150 mm betong 
i kjernen gir den ferdige konstruksjonen U-verdi 0,15 og 
overgår dermed myndighetenes energikrav til boliger. 

Thermomur® 350 Super har plaststeg med skrufester og er 
tilpasset de øvrige Thermomur®-seriene. Thermomur® 350 
Super er godt egnet til lavenergiboliger eller boliger som 
krever ekstra isolering.   

Jackon Thermomur® 350 Super er laget av EPS tilsatt grafitt (Jackon Super EPS®), og har derfor 20% bedre 
isolasjonsevne enn Thermomur® 350. 

U-verdi 0,15: Overgår gjeldende energikrav til boliger

Lett i vekt - rask og enkel montering

Til grunnmur og yttervegger i hele boliger

Tørr, lun og sunn innekomfort

Tidsriktig bolig, energiriktig løsning

Blokkene er 350 mm brede og 1200 mm lange. Inner- og 
yttervanger i hele 100 mm isolasjon og 150 mm betong 
i kjernen gir den ferdige konstruksjonen U-verdi 0,17 og 
tilfredsstiller dermed myndighetenes strenge energikrav til 
boliger. 

Thermomur® 350 Super har plaststeg med skrufester og 
er tilpasset de øvrige Thermomur®-seriene. Thermomur® 
350 er den smarte, lette løsningen som gir tørr, lun og sunn 
bokomfort, økt boligverdi og lave fyringsutgifter. Samtidig 
spares miljøet for unødige belastninger. 

Jackon Thermomur® 350 er et fullverdig og komplett byggesystem til grunnmur og vegger i fulle etasjehøyder. 
Bredden i sortiment og tilbehør er unik i det norske markedet.

U-verdi 0,17: Tilfredsstiller gjeldende energikrav til boliger

Lett i vekt - rask og enkel montering

Til grunnmur og yttervegger i hele boliger

Tørr, lun og sunn innekomfort

Tidsriktig bolig, energiriktig løsning

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/thermomur-350/
https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/thermomur-350-super/
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THERMOMUR® 250THERMOMUR® 250x

Blokkene er 250 mm brede og 1200 mm lange med 
100 mm isolasjon i inner- og yttervangene og 150 mm  
betong i kjernen. Dette gir økt stabilitet og styrke, gode 
lyddempende egenskaper og brannklasse REI 60. 

Thermomur® 250x møter kravene til bærevegg og 
skillevegg mellom boenheter, og er ideell til garasjevegg 
med tilbakefylling. 

Jackon Thermomur® 250x er en videreutvikling av den originale Thermomur® 250. Nyheten har fått plaststeg med 
skrufeste og dermed extra gode kvaliteter. 

U-verdi 0,31

Lett i vekt - rask og enkel montering

Gode lyddempende egenskaper og brannklasse REI 60

Til bærevegg og skillevegg mellom boenheter

Ideell til garasjevegg med tilbakefylling

Blokkene er 250 mm brede og 1200 mm lange. Inner- og 
yttervanger i 50 mm isolasjon og 150 mm betong i kjernen. 
Blokkene er helstøpt og har perfekt passform. 

Jackon Thermomur® 250 er et byggesystem til grunnmur 
og vegger i garasjer, industrilokaler, landbruksbygg og 
innervegger i boliger. Med tilleggsisolering kan også hele 
boliger settes opp med yttervegger i Thermomur® 250.

Jackon Thermomur® 250 har vært på markedet i over 35 år og er selve originalen og like aktuell som før! Øvrige 
Thermomur®-serier er videreutviklet fra denne.

U-verdi 0,31

Lett i vekt - rask og enkel montering

Tørr, lun og sunn innekomfort 

Til garasjer, industrilokaler, idrettsanlegg og 
innervegger i boliger

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/thermomur-250/
http://THERMOMUR 250xhttps://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/jackon-thermomur-250x/
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JACKOPOR® PLANKTHERMOMUR® 200

Blokkene er 200 mm brede og 1200 mm lange. Inner- og 
yttervanger i 50 mm isolasjon og 100 mm betong i kjernen. 

Thermomur® 200 har plaststeg med skrufeste på lik linje 
med 350-blokkene og er tilpasset de øvrige Thermomur® 
seriene.

Erfaring fra den originale 250-serien kombinert med unike egenskaper ved 350-serien har gitt oss et element 
spesielt tilpasset frittstående garasjer, innervegger og støttevegger i boliger.

U-verdi 0,35

Lett i vekt - rask og enkel montering

Bærende betong

Til garasjer, støttevegger og 
innervegger i boliger

Jackopor® Plank er skrufast og gir stor fleksibilitet ved 
innfesting av dør og vindu i Thermomur®. Den er produsert 
i ekstra hard Jackopor® EPS med densitet på over 130 kg/
m3, og er testet til å tåle over 100 kg i uttrekk.

Trykktesting hos Sintef i januar 2020 viser at produktet 
tåler minimum 25 kN/m som svill på Jackon Ringmur. Med 
betong under hele svillens bredde viser Sintefs tester at 
Jackopor® Plank tåler hele 33 kN/m. 

Ved å begrense bruk av organisk materiale, reduseres 
faren for fukt og råte. Med lambdaklasse 35 vil man 
begrense kuldebroer ved bruk av Jackopor® Plank som 
smyglist og som nederste del av dobbel bunnsvill. 

Jackopor® Plank produseres i lengder på 2,4m og selges 
i stk. Den er lett i vekt og enkel å skjære og tilpasse med 
glødetråd eller vanlig sag. 

Jackopor® Plank er skrufaste lengder i ekstra hard EPS som tåler støpetrykk. Med høy uttrekkskapasitet og 
imponerende trykkstyrke kan Jackopor® Plank i flere sammenhenger erstatte 36x148mm trevirke.

JACKOPOR® PLANK 150
Passer alle Thermomur®-serier med 150mm betongkjerne. Kan i mange 
tilfeller erstatte 36 x 148 mm trevirke.

JACKOPOR® PLANK 350
Tilpasset kjerne og totalbredde i Thermomur® 350. 

JACKOPOR® PLANK 350HD
Tilpasset kjerne og totalbredde i Thermomur® 350HD. 

JACKOPOR® PLANK 450
Tilpasset kjerne og totalbredde i Thermomur® 450. 

Sortiment

https://www.jackon.no/om-jackon/aktuelt/jackon-lanserer-jackopor-plank/
https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/thermomur-200/
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JACKON RINGMUR
Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Med tre typer, to lengder og 
fire høyder er Jackon Ringmur markedslederen med det bredeste sortimentet!

Jackon Ringmur er satt sammen av støpte elementer i 
ekspandert polystyren (EPS) og er belagt med en utvendig 
fibersementplate som er vedlikeholdsfri, frostbestandig og 
har en betongliknende overflate. Elementene fungerer som 
forskaling og tosidig isolering av ringmuren. 

Med Jackon Ringmur reduseres kuldebroen mellom 
gulv og ringmur til et minimum, gulvtemperaturen øker 

i randsonen og resultatet er bedre bokomfort og lavere 
energiforbruk. 

Jackon Ringmur er enkel og rask å montere, har god 
isolasjonsevne, lav vekt og er et komplett system. 
Byggesystemet sikrer en trygg, solid og godt isolert gulv 
på grunn-løsning. 

Tre typer med ulike bruksområder

Korte og lange elementer

Fire ulike høyder:
300mm / 450mm / 600mm / 750mm

Andre høyder og varianter, med og uten
Jackon Fibersementplate, leveres på forespørsel

RINGMUR RETT
Ringmurselement med ferdigbehandlet overflate (fibersementplate), uten 
behov for forskaling. Finnes som kort og langt element. Fibersement-
platen har max. høyde 590mm og er montert 5mm fra toppen. 

RINGMUR HJØRNE
Ringmurselement med ferdigbehandlet overflate (fibersementplate), uten 
behov for forskaling. Finnes som kort og langt element. Fibersement-
platen har max. høyde 590mm og er montert 5mm fra toppen. 

RINGMUR ELEMENT FOR INNVENDIG HJØRNE
Ringmurselement for innvendig hjørne. Leveres i Type RSB og RU.

FIBERSEMENTPLATE RINGMUR
Som supplering ved behov. Tilpasset rett element og hjørneelement. 

Sortiment

TG 2156TG 2144

RINGMUR TYPE RSB
Benyttes til 148mm - 198mm vegg og 
tilfredsstiller isolasjons kravene for boliger.

RINGMUR TYPE RU
Benyttes ved vegg tykkere enn 198mm, og 
bygg der det stilles ekstra krav til isolering. 

RINGMUR TYPE R
Benyttes til garasjer og konstruksjoner med 
moderate krav til isolering. 

https://www.jackon.no/bygg/jackon-ringmur/
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JACKON SIROC®

Jackon Siroc® består av ulike kantelementer for gulv på grunn. Elementene gir en trygg, isolerende og pen sokkel 
til bygningen. Siroc® betyr kvalitet, og er et arbeidsbesparende, energivennlig og kostnadseffektivt byggesystem. 

Siroc® benyttes i hovedsak til fundamentering 
og tilleggsisolering for fritidsboliger, industri og 
driftsbygninger. Elementene monteres på et komprimert og 
avrettet gruslag. Gulvisolasjon og armering legges ut, og 
elementene fungerer som utvendig forskaling ved støp av 
dekket. Elementene føyes sammen i topp ved hjelp av en 
Siroc® festekile som plasseres i freste spor. 

Jackon har nylig gitt Siroc®-elementene en opp gradering 
som reduserer vekten med 30%. På ut siden av den 
isolerende Jackopor®-kjernen er elementene nå belagt 
med en utvendig fibersementplate som erstatter den 
tidligere betongen. Dette gjør Jackon Siroc® vesentlig 
lettere i vekt - og enklere å jobbe med, samtidig som det 
pene utseendet er ivare tatt. Siroc® belagt med betong er 
fremdeles tilgjengelig på forespørsel.  

Fire ulike høyder:
300mm / 400mm / 500mm / 600mm 

Lengde 1200mm

Spesialmål og kvaliteter produseres og 
leveres etter ønske

Elementer belagt med betong er 
fremdeles tilgjengelig

SIROC® L-ELEMENT FIBERSEMENT RETT  
Monteres på komprimert og avrettet gruslag og fungerer som utvendig 
forskaling. Benyttes ofte ved gulvvarme der det legges flere lag EPS-
isolering under betongdekket. 

SIROC® L-ELEMENT FIBERSEMENT HJØRNE 
Monteres på komprimert og avrettet gruslag og fungerer som utvendig 
forskaling. Benyttes ofte ved gulvvarme der det legges flere lag EPS-
isolering under betongdekket. 

SIROC® ISOLERINGSELEMENT FIBERSEMENT RETT 
Benyttes som kantisolering av gulv på grunn. Kan brukes både som 
tilleggsisolering av eksisterende sokkel og som kantelement ved nybygg. 
Leveres med rett eller faset kant i topp. 

SIROC® ISOLERINGSELEMENT FIBERSEMENT HJØRNE 
Benyttes som kantisolering av gulv på grunn. Kan brukes både som 
tilleggsisolering av eksisterende sokkel og som kantelement ved nybygg. 
Leveres med rett eller faset kant i topp. 

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/jackon-siroc/
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JACKON GARASJEELEMENT
Jackon Garasjeelement er et patentert byggesystem utviklet for ringmur til garasjer og boder. Elementene er både 
forskaling for ringmur og bæring for svill. Dette gir et trygt og fuktsikkert fundament for videre reisverk. 

Elementene er formstøpt i Jackopor og gir en pen sokkel 
som beskytter mot fukt. Innvendig fibersementplate 
 leveres løs og plasseres i spor etter ønsket svillbredde, 
noe som gir stor fleksibilitet.
 

Før støp monteres elementene sammen med 
avstandsbeslag, festekiler og skjøtelister. Slik støpes 
ringmur og såle effektivt i samme operasjon.

Forskaling for ringmur og bæring for svill

Regulerbar svillbredde

Garasjepakken: Ferdig byggesett

Patentert system

JACKON GARASJEELEMENT
Forskalingselement for garasjer og boder. Med ferdigbehandlet overflate 
og regulerbar svillbredde monteres elementene enkelt og raskt og har stor 
fleksibilitet. Før støp monteres elementene sammen med avstandsbeslag, 
festekiler og skjøtelister. Slik støpes ringmur og såle effektivt i samme 
operasjon. 

JACKON GARASJEPAKKE
Garasjeelementer og nødvendig tilbehør som ferdig byggesett til en kom-
plett forskalingsløsning i størrelse Small og Medium (omkrets 21 lm/26 lm 
inkl. garasjeport). Suppleringspakken inneholder 2 garasjeelementer og 
tilbehør for utvidelse av pakkene. Skulle ikke pakkene passe akkurat ditt 
behov, kan garasjeelementer og tilbehør selvsagt også bestilles separat.

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/garasjeelement/
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JACKON SÅLEBLOKK
Jackon Såleblokk benyttes ved dårlige grunnforhold eller høyere linjelast, der det kreves større fundamentbredde. 
Såleblokken kombineres sømløst med Jackon Thermomur eller Jackon Ringmur. 

Såleblokken legges ut på avrettet grunn, og elementene 
låses raskt sammen med plastkiler. Nylig lanserte Jackon 
også et endestykke som festes med tilsvarende plastkiler 
for å blende elementene under støping. 

Såleblokken støpes samtidig som Thermomur® eller 
Ringmur, slik får man et trygt og holdbart fundament raskt 
og effektivt. Jackon Såleblokk støpes i Jackopor® med 
trykkfasthet 200. Betongforbruket er ca. 80 liter/løpemeter.

Jackon har utviklet en rekke byggesystemer som alle 
er tilpasset ulike bruksområder og byggeprosjektets 
energikrav. Felles for alle er smarte, gjennomtenkte 
løsninger, riktig isolasjon og enkel montering med 
spesialtilpasset tilbehør og utstyr. 

Enten du velger Thermomur®, Ringmur, Garasjeelement 
eller Siroc® til ditt prosjekt, eller om du skal isolere, 

radonsikre, montere grunnmursplater eller bygge våtrom 
- Jackon tilbyr komplette systemløsninger som forenkler 
jobben og sørger for et optimalt resultat. 

Se jackon.no for komplett sortiment av tilbehør til de 
ulike produktgruppene. De gode løsningene og det rike 
utvalget beviser nok en gang hvorfor Jackon er best på 
byggesystemer!

JACKON BYGGESYSTEMER - TILBEHØR
Jackon tilbyr et bredt sortiment av tilbehør til de ulike byggesystemene. Spesialtilpassede kiler, lister, beslag, 
skruer og låser etc. gjør byggeprosessen så rask, trygg og smidig som overhodet mulig. 

Spesialtilpasset tilbehør

Enklere montering med smarte løsninger

Bredt sortiment

Rask, trygg og smidig byggeprosess
med optimalt resultat

https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/saleblokk/
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JACKON RADON SOLUTION
Bruk av radonsperre og radonbrønn er et smart og enkelt tiltak for å oppnå et sunt inneklima. Jackon har trygge, 
gjennomtenkte og dokumenterte løsninger for radonsikring.

I gjeldende byggeforskrifter settes det krav til at bygninger 
hvor folk oppholder seg skal ha radonsperre mot grunnen 
og ekstra tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres ved 
behov. Jackon Radon Solution er en teknisk godkjent 
løsning som også ivaretar en smidig tilslutning mellom gulv 
og vegg. 

Bruk av Jackon Radon Solution sammen med Jackons 
øvrige produkter gir et godt, trygt og sunt innemiljø. 
Jackon tilbyr ferdige pakker som inneholder alt man 
trenger for en god radonløsning, nå også med ett-trinns 
skjøtetape som forenkler monteringen betraktelig. 

JACKON RADON BARRIER B
Sperresjikt mellom grunn og bolig. Legges mellom isolasjonslagene eller 
over øverste isolasjonslag. Leveres på rull. 

JACKON RADON BARRIER A 
Sperresjikt mellom grunn og bygningsmasse. Duken legges under 
 konstruksjonen, over avrettet grunn. Leveres på rull. 

JACKON RADON WELL 
Oppsamling av radongass. Dekker ca. 200 m2.

Sortiment

Trygt inneklima

Teknisk godkjent

Gjennomtestet system

Radonduk i klasse A og B

Ingen krav til sertifisering ved montering

JACKON RADON BOX B 100
Utstyr og tilbehør for montering av radonsperre til 
grunn flate opp til 100 m2. Radonsperre leveres separat.

JACKON RADON BOX B 50
Supplering av utstyr og tilbehør til montering av radon-
sperre til grunnflate opp til 50 m2. Radonsperre leveres 
separat.

https://www.jackon.no/bygg/jackon-radonsperre-system/
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JACKOFOAM® FUNDAMENTKASSER
Jackofoam® Fundamentkasser er en effektiv og kostnads besparende løsning for isolert fundamentforskaling til 
alle typer bygninger. Fundamentkassene kan leveres som fleksible standardkasser eller produseres på mål.

Monteringen er rask og enkel: Sidevangene plasseres i 
freste spor i bunnplaten og trenger verken å limes eller 
skrus. 

Fleksible standardkasser med tykkelse 50mm/100mm 
kan justeres opp til 1100mm bredde ved at sidevangene 
plasseres i valgfrie spor i bunnplaten. 

Spesialtilpassede fundamentkasser produseres  til det 
enkelte prosjekt ihht. ønsket mål og trykkstyrke. 

Til bruk langs yttervegg kan Jackon Fundamentkasser 
leveres med yttervange i Jackopor® 200 med påmontert 
fibersementplate. 

Sortiment

Isolert fundamentforskaling til alle typer bygg

Effektivt og kostnadsbesparende

Rask og enkel montering

Standardkasser med stor fleksibilitet

Spesialkasser etter ønske

JACKOFOAM® 300/500 FUNDAMENTKASSE BUNNPLATE
Tykkelser: 50mm og 100mm. Bredde inntil 1100mm. 

JACKOFOAM® 300/500 FUNDAMENTKASSE HJØRNEPLATE
Tykkelser: 50mm og 100mm. Bredde inntil 1100mm.

JACKOFOAM® 250 FUNDAMENTKASSE SIDEVANGE
Tykkelser: 50mm og 100mm. Høyder: 200mm - 500mm. 

JACKOFOAM® FUNDAMENTKASSE SPESIAL
Skreddersydde fundamentkasser med ønsket mål og trykkstyrke kan 
produseres og leveres på forespørsel. 

https://www.jackon.no/bygg/fundamentkasse/
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JACKON PE-PRODUKTERJACKON VÅTROM SYSTEM

JACKOBOARD® VÅTROMSPLATE 
Benyttes som underlag for fliser, monteres direkte på bindingsverk, mur 
eller betong. Kjerne av Jackofoam® 300 med glassfiberarmert puss på 
begge sider. Leveres i 7 ulike tykkelser fra 6mm - 80mm.

JACKON VÅTROM VINKEL 
For innkledning av rør og tekniske føringer. Leveres i 4 ulike størrelser. 

JACKON VÅTROM KREATIV 
Bøyelig plate for buede konstruksjoner. Leveres i 2 ulike størrelser med 
spor i lengderetning eller på tvers av lengderetning.

Sortiment

Med Jackon Våtrom System får du en teknisk korrekt løsning uten fukt - enkelt og greit. I systemet inngår 
festemateriell og andre tilhørende produkter for rask og sikker montering.

Jackon Våtrom System er fuktbestandige plater til 
underlag for fliser på innvendige vegger i våtrom. I 
systemet inngår festemateriell og andre tilhørende 
produkter.

Våtrom skal utføres slik at det ikke oppstår skade på 
konstruksjonen forårsaket av vannlekkasje, kondens 

eller vanndamp. Platene i Jackon Våtrom System er 
fuktbestandige og trenger i de fleste tilfeller kun membran 
i skjøtene i rommets våtsone. Platene monteres direkte på 
stenderverk eller vegg i mur eller betong. Bad bygget med 
Jackon Våtrom System er en trygg, sikker og økonomisk 
løsning. Ikke bare sett i perspektiv av husets livslengde, 
men også ved bygging av selve konstruksjonen. 

TG 2283

Jackon tilbyr ulike typer underlag i PE som forenkler hverdagen på byggeplass.

Jackon underlag i PE er praktiske hverdagshjelpere som 
forenkler gjennomføringen av byggeprosjektet. Samtlige 
av våre PE-produkter er av høy kvalitet og er enkle å 
håndtere.

PE-produkter av høy kvalitet

Beskytter

Isolerer

Tar opp ujevnheter

Forenkler hverdagen på byggeplass

JACKON VINTERMATTE 
For isolering og vern av nyutlagt betong og for å unngå tele og is i grøfter 
og ferdig avretta byggegroper. Bredde: 2000mm. Tykkelse 9mm.

JACKON SVILLUNDERLAG 
Laminert med diffusjonssperre. Underlag for bunnsvill og mellom vegg og 
elementer i betong eller lettbetong. Alkalieresistent. Tykkelse: 5mm.

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/jackon-underlag/
https://www.jackon.no/bygg/vatrom/
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JACKON VA OG VVS-SORTIMENT
Konstruksjoner i grunnen må sikres mot frost og telehiv på en sikker og rasjonell måte. Jackon leverer et bredt 
utvalg av isolasjon med høy kvalitet og store tilpasningsmuligheter. 

Jackon har en rekke produkter til effektiv telesikring 
av anlegg og konstruksjoner i grunnen, blant annet 
Jackofoam® (XPS), kulvertkasser og rørskåler. 

Produktene opptar lite fukt og beholder sin gode 
isoleringsevne og kravene til trykkfasthet og bæreevne – 
også over tid.

Høy trykkfasthet og lavt fuktopptak

God isolasjonsevne

Drenerende

Forhindrer telehiv

Reduserer behovet for masseutskifting

JACKOPOR® 150 KULVERT 
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Jackopor® kulvert er laget i en 
solid helstøpt U-profil av Jackopor® EPS. 

JACKOFOAM® 400 LOKK 
Til kulvertkassene benyttes lokk av Jackofoam® 400 for å kunne tåle store 
belastninger. 

JACKOFOAM® 200 KULVERT 
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Fleksible høyder og bredder - 
produseres på bestilling. Leveres flatpakket. 

JACKOPOR® RØRSKÅLER 
Støpte skåler med not og fjær. Rørskåler for varmt og kaldt vann samt 
kjøleledninger. Godkjent for temperatur på opptil +90˚C.

JACKOFOAM® RADIEPLATE 
For frostisolering av kummer. Kan bøyes ned til diameter 600mm. 

Sortiment

https://www.jackon.no/bygg/vavvs/


44 45

BÆREKRAFTIGE BYGGESYSTEMERJACKON TEKNISK KUNDESERVICE
Jackon Teknisk Kundeservice er bemannet av dyktige ingeniører og teknikere med isolasjon og byggesystemer 
som spesialfelt. Spør oss, vi vet hva vi snakker om!

Enten det gjelder små eller store byggeprosjekter, er våre 
hyggelige og dedikerte medarbeidere klare til å bistå med 
råd og veiledning. 

Jackons kunder er velkommen til ta kontakt ved spørsmål 

av teknisk art og for å få hjelp med konstruksjonsløsninger 
og beregninger. 

Vårt mål er at ditt byggeprosjekt skal få en best mulig start, 
en trygg og effektiv gjennomføring og et optimalt resultat. 

Produktvalg og mengdeberegning

Konstruksjonsløsninger

Tegningsunderlag, snitt og detaljer

BIM-objekter

teknisk@jackon.no / 69 36 33 65

Hos Jackon gjenvinnes spill og vrak fra produksjonen 
til nytt råstoff og nye produkter. Brukt EPS og XPS 
kan  smeltes om og benyttes til produksjon av andre 
plast produkter, f.eks. hagemøbler og blomsterkasser. 
I  situasjoner der gjenvinning ikke er mulig kan brukt 
EPS og XPS forbrennes og inngå som energibærer i 
fjernvarmeanlegg. Forbrenningsproduktene består av 
vanndamp, sot og karbondioksid (CO2).

En stor del av Jackons produkter brukes innenfor bygg- og 
anleggsbransjen. Dette innebærer at våre produkter blir 
gravd ned, kledd inn eller støpt inn. Dermed kan de ikke 
komme på avveie og forurense miljøet - så fremt de blir 
håndtert riktig. 

EPS og XPS absorberer minimalt med vann og kan ikke 
råtne. Materialet holder seg godt over tid og er kjemisk 
bestandig - det avgir ingen stoffer til verken jord eller vann.  
Produktene har lang holdbarhet og reduserer dermed 
 behovet for utskiftning. 

EPS og XPS har enestående isolerende egenskaper som 
gjør materialet til et førstevalg for mange anvendelser  
innen bygg og anlegg. Oppvarming og avkjøling av 
bygninger står for rundt halvparten av Europas samlede 
energiforbruk. Ettersom EPS og XPS er meget effektive 
varmeisolerende materialer, kan det bidra vesentlig til at 
bruken av fossile brennstoff til disse formålene reduseres.

Jackons produkter er laget av ekstrudert (XPS) eller  ekspandert (EPS) polystyren – Jackofoam® og Jackopor®. 
Dette er bearbeidede oljeprodukter som består av 98% luft og er 100% resirkulerbare.

http://BÆREKRAFhttps://www.jackon.no/baerekraft/TIGE BYGGESYSTEMER
https://www.jackon.no/kontakt/teknisk/
mailto:teknisk%40jackon.no?subject=
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Jackofoam® - Jackon Super XPS® - Jackodur® - Jackodur Plus®

Teknisk tabell
Jackon©02-2020 erstatter 11-2019

SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET

JACKOFOAM® JACKON 
SUPER XPS® JACKODUR® XPS FK SF JACKODUR®   

FK PLUS
GRUNNMURSPLATER 

JACKOFOAM®

250 300 400 500 700 300 300 500 700 300 300

TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE TYKKELSE

0-60 70-150 200 0-60 70-150 200 0-60 70-150 200 0-60 70-150 200 0-60 70-150 200 40-120 120-180 200-320 120-180 200-320 80-180 200-320 120-320 20-50 60-80 100

Trykkfasthet:  
Trykkfasthet EN 826 kN/m2 250 300 400 500 700 300 300 500 700 300 300

E-modul, korttid MPa 8 12 15 20 25 12 15 20 30 15 12

Beregnet langtidslast ved 
2% deformasjon (nominell last) kN/m2 90 140 180 225 250 140 130 180 250 130 140

Deklarert (D) / 
dimensjo-
nerende (d) 
varme-
konduktivitet:

λD deklarert verdi EN 13164 x 10-3 W/mK 34 35 36 34 35 36 34 35 36 34 35 36 34 35 36 27 35 36 37 38 37 38 27 -

λd horisontalt i grunnen EN 10456 x 10-3 W/mK 37 38 39 37 38 39 37 38 39 37 38 39 37 38 39 - 38 39 40 41 40 41 - -

λD utenpå vegg mot grunnen EN 10456 x 10-3 W/mK - - - - - - - - - - 34 36 39

Vann-
absorpsjon

Vannopptak neddykket EN 12087 Vol% ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7

Vannopptak ved diffusjon EN 12088 Vol% ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 3,0

Vannopptak ved fryse-tine EN 12091 Vol% ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Kapillaritet ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Utvidelseskoeffisient 10-6 m/moC 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Maks temp. oC 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Brannegenskaper (klasse) EN 13501-1 F F F F F F F F F F F

Relativ vanndampmotstand EN 10456 µ faktor 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Toleranse

Lengde og bredde ≤ 1500mm EN 822 mm ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8

Lengde og bredde >1500mm EN 822 mm ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10

Tykkelse (klasse) EN 823 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Planhet EN 824 mm/m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Rettvinkelhet EN 825 mm/m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

JACKOFOAM® - JACKON SUPER XPS® - JACKODUR® TEKNISK TABELL

JACKOPOR® - JACKON SUPER EPS® TEKNISK TABELL

SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET

JACKOPOR® JACKON SUPER EPS® GRUNNMURSPLATER 
JACKOPOR®

JACKON 
THERMODREN®

60 80 150 200 300 60 80 150 80 100

TYKKELSE (MM)

50-100

Trykkfasthet:  
Trykkfasthet EN 826 kN/m2 60 80 150 200 300 60 80 150 80 100

E-modul, korttid MPa 2,0 3,0 5,3 6,5 8,5 2,0 3,0 5,3 3,0

Største anbefalte langtidslast ved 
2% deformasjon (nominell last) EN 1606 kN/m2 18 24 45 60 90 18 24 45 24 30

Deklarert (D) / dimensjo-
nerende (d) 
varme-
konduktivitet:

λD deklarert verdi EN 13164 x 10-3 W/mK 41 38 35 34 34 33 31 31 - -

λd horisontalt i grunnen EN 10456 x 10-3 W/mK - - - - - - - - - -

λD utenpå vegg mot grunnen EN 10456 x 10-3 W/mK - - - - - - - - 38 38

Vannopptak neddykket absorpsjon EN 12087 Vol% ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 3

Kapillaritet ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Utvidelseskoeffisient 10-6 m/moC 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Maks temp. oC 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Brannegenskaper (klasse) EN 13501-1 F F F F F F F F F F

Relativ vanndampmotstand EN 10456 µ faktor 60 60 60 60 60 60 60 60 60 -

Toleranse

Lengde og bredde EN 822 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3 L3/W3

Tykkelse (klasse) EN 823 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

Planhet EN 824 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30

Rettvinkelhet EN 825 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5

Jackopor® - Jackon Super EPS®

Teknisk tabell
Jackon©02-2020 erstatter 05-2017
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Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er kommet til etter publisering. Produkter kan variere i farge og spesifikasjoner. 
Oppdatert informasjon er å finne på vår hjemmeside jackon.no. Jackon © 05-2020.
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