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Innovativ tenkning i praksis
Målet med denne håndboken

Schöck - En ledende europeisk leverandør
Schöck befinner seg fortsatt på samme sted som i 
starten, men har i dag vokst til å bli en av Europas 
ledende leverandører av innovative løsninger for 
varmeisolasjoner, støtstøydemping og armeringstekno-
logi. I tillegg til vårt hovedkontor i Baden-Baden har vi 
en fabrikk i Halle/Saale, og flere filialer har blitt 
opprettet i Storbritannia, Østerrike, Nederland, Sveits, 
Ungarn, Belgia, Polen og Frankrike. Et nettverk av høyt 
kvalifiserte distributører står til rådighet for faglig 
rådgivning, salg og teknisk support i mange land, i 
Norge via Haucon Norge AS.

Målet med denne håndboken er å gi veiledning til 
arkitekter, bygningsingeniører og andre om hvordan 
de kan unngå kuldebroer på utstikkende bygningsdeler 
og samtidig ivareta energieffektiv design.
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Som ung byggingeniør i 1962 grunnla Eberhard Schöck et spesialisert byggeselskap i Baden-Baden, i sør-Tyskland. Hans visjon var 

å utvikle innovative løsninger som kunne bidra til mer effektive prosesser på byggeplassene. Han viet hele sin arbeidstid til å gå 

igjennom alle aspekter av bygningsfysikk og bygningsteknologier, på stadig utkikk etter måter å bedre bygningsteknikkene på.

Om Schöck
Ironisk nok var det da han var på skiferie i 1979 at
Eberhard Schöck gjorde den oppsiktsvekkende
oppdagelsen som skulle vise seg å få så stor innvirkning
på varmeeffektiv bygningskunst. Han oppdaget at med
bruk av konvensjonelle strukturelle forbindelser mellom
balkonger og plater i de bygningene der han oppholdt
seg, dannet det seg kondens i vegger og tak. Han
studerte dette fenomenet ytterligere, og oppdaget at der
hvor balkongene trenger inn i bygningens isolasjonslag,
oppstår det man kaller en “kuldebro“. Dette skulle føre til
at Schöck brukte fire år av livet sitt på et utviklingspro-
gram som i 1983, resulterte i at det revolusjonerende
Schöck Isokorb® varmebarriereelementet ble lansert på
markedet. Hans innsats når det gjaldt teknisk forskning
og utvikling ble en legende, og siden da, har Eberhard
Schöck og hans bedrift fortsatt med massiv investering
i forsknings- og utviklingsprogrammer, i tett samarbeid 
med flere universiteter og forskningsinstitutter. Og 
selvfølgelig førte dette til andre innovasjoner, blant 

annet innen støydemping og armeringstekno-
logi. Schöck Tronsole®, en støtsstøydemper 
for trapper, bidrar til å skape roligere 
boligmiljøer, mens Schöck Bole® armerings-
systemet har blitt til en referanse når det 

gjelder armeringsteknologi.
 

Om HauCon A/S
HauCon er leverandør av spesialprodukter til byggeindus-
trien i Skandinavia. Vi har som mål å skape større verdier 
for våre kunder ved å være best på logistikk, kunnskap 
og servicegrad.
Med de beste og nyeste produktene på lager, skal 
HauCon ligge i forkant av utviklingen og samtidig levere 
kunnskap og gode løsninger til våre kunder.
HauCon ble etablert i 1988. Det norske markedet ble 
tidligere betjent av Betoform AS som skiftet navn til 
HauCon Norge AS i 2002. I 2003 etablerte vi HauCon Vest 
AS i Ålesund og i 2006 HauCon Nord AS i Trondheim. 
HauCon Finland ble etablert utenfor Helsingfors i 2011. I 
2013 startet vi også avdelinger i Bergen og Stavanger.
Med selvstendige avdelinger i Danmark, Norge, Sverige 
og Finland oppnår vi synergieffekter og stordriftsfordeler 
på innkjøp, logistikk og administrasjon. Et stort volum 
betyr lavere omkostninger og konkurransedyktige priser 
til våre kunder!
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Balkongen - nødvendig, men krevende
Miljø – bærekraftighet – fri design

Byggeteknisk forskrift TEK 10
§ 14-1. Generelle krav om energi 
Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt 
energibehov og miljøriktig energiforsyning 
fremmes.
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En balkong er en viktig del av en moderne bygning. Den gir en følelse av frihet og rom, og brukes til  forskjellige gjøremål - 

innta et måltid i friluft, sole seg, tørke klær, til å snakke med naboene... Hendelser som ikke nødvendigvis er vesentlige, men 

som er en viktig del av en harmonisk livsstil. Utstikkende balkongforbindelser og tilsvarende bygningslementer som går 

igjennom bygningsmantelen, og som i den forbindelse bryter isolasjonslaget, er kjente for å skape kuldebroer, noe som 

resulterer i store energitap. Ved varig utsettelse for kondens, vil betong og maling kunne bli utsatt for alvorlige skader og 

muggdannelse.

Bekjempe klimaforandringer
Fremtidens bygg er mer enn noensinne knyttet til
miljøspørsmål, noe som øker kravene til industrien. 
Schöck leverer varmeeffektiv og energisparende 
byggteknologi som tilfredsstiller forventningene fra 
fagfolk i bransjen.
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Strukturell kuldebro
Schöck har den unike løsningen

Kuldebroens virkning
 Energiforbruket stiger i takt med størrelse på  

 kuldebroen. Det kan oppstå kondens og inneklimaet  
 kan forringes.
 Ved å utsette puss og maling for vedvarende kondens  

 vil dette få alvorlige følger.
 Muggdannelse er ikke bare en estetisk katastrofe men  

 også helseskadelig og kjent som en alvorlig kilde til  
 luftveisproblemer som for eksempel astma.

Overflatetemperatur
For å minimere risikoen for soppdannelse, er det viktig 
med en høy overflatetemperatur på innvendige flater.
Eksempelvis dannes det ved lufttemperatur på +20° C 
og en relativ luftfuktighet på 60%, allerede 
soppdannelse på overflater ved +15,3° C. Denne 
risikoen kan reduseres ved å høyne 
overflatetemperaturer, eller senke luftfuktigheten.
Overflatetemperaturen holdes høy, nær 
romtemperatur, ved å isolere yttervegg godt, hvilket 
også gjelder ved Isokorb®-elementer. Ved bruk av 
Isokorb® kuldebrobryter holdes temperaturdifferansen 
på luft og overflater mindre enn ved ikke å bruke den, 
og dermed elimineres risikoen for soppdannelse på de 
gjeldene stedene.

Sopp
Soppsporer dannes ikke kun ved duggpunktet for 
temperatur/luftfuktighetskurve. Sopp kan oppstå ved 
et punkt hvor luftfuktigheten er lavere, og dermed kan 
soppen ikke alltid oppdages ved å inspisere fuktige 
flater på kuldebroen. Eksempelvis ved en luftfuktighet 
på 50% og romtemperatur på +20° C forefinnes 
duggpunkt på overflate med +9,3° C.
Derimot oppstår risikoen for soppdannelse allerede 
ved en overflatetemperatur på +12,6° C.
Denne risikoen synker ved å sikre høy 
overflatetemperatur med Isokorb® kuldebrobrytere.
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Schöck varmeelementer er beregnet på bruk i bygninger med betong-betong-forbindelse, betong-stål-forbindelse og 

stål-stål forbindelse, og utgjør en varmebarriere, samtidig som de overfører belastning og opprettholder full strukturell 

styrke. Disse elementene, som er kjent i hele Europa som Schöck Isokorb®, forblir de mest avanserte varmebarrierene, 

med over 10 millioner enheter installert siden lanseringen for over 20 år siden.

Balkongkonstruksjon uten varmebarriere.

Isolasjon under balkong og tak.

Schöck Isokorb® varmebarriere er det eneste 
produktet av denne typen som gir termisk 
effektive bærende forbindelser mellom disse 
forbindelsene:

Betong-betong-forbindelse

Stål-stål-forbindelse

Balkongkonstruksjon med Schöck Isokorb® K30.

Betong-stål-forbindelse

+20° C–5° C

+13.6° C

+20° C–5° C

+17.0° C

fRSi = 0,88

fRSi = 0,74



8

Markedsleder innen varme- og støyisolasjon
Nye Schöck Isokorb® XT med HTE-modul

50 % tykkere isolasjonselement
Isolasjonselementet på Schöck Isokorb® XT  
har en tykkelse på 120 mm.  

Bedret isolasjonsmateriale
Mindre varmeledningsevne takket være bruk av
Neopor®1) (λ = 0.031 W/(m · K)).

Rustfritt stål med høyere fasthet/kvalitet
Optimalisert rustfritt stål med økt strekkfasthet
gjør det mulig med redusert armeringsdiameter og
dermed bedre isolasjonseffekt.

Optimalisert skjærkraftarmering
Sammenlignet med en Isokorb® med en isolasjonstyk-
kelse på 80, mm har skjærarmeringen mindre helning, 
men samme bæreevne. Isokorb®-elementer får også 
bedre isolering mot trinnlyd.

Optimalisert kompresjonsmodul
HTE-modulen, kjernekomponentet i Isokorb® XT med
mange patenter, har blitt ytterligere forbedret av Schöck.
Med en isolasjonstykkelse som har blitt økt til 120 mm,
gir Isokorb® XT en uslåelig kombinasjon av høyere
bæreevne og redusert varmeledningsevne. 

1) registrert varemerke hos BASF
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Schöck, oppfinneren og innovatoren av Isokorb® har nok en gang definert en ”referanse” når det gjelder varmebarriere-

teknologi. Med Schöck Isokorb® type XT har vi gjort enda bedre fremskritt ved å oppnå 30 % bedre varmeisolasjon3) og 50 

% bedre isolasjon mot støtstøy4). Denne eksepsjonelle kombinasjonen av varmeisolasjon og beskyttelse mot støtstøy for 

balkonger og gangbroer bekreftes ved at XT er det eneste element av denne typen som har blitt akkreditert av sden tyske 

standarden Passivhaus Institut2).

2)  Passivhaus Institut, Darmstadt, www.passiv.de

3)  Gjennomsnittlig for alle typer KXT og QXT i sammenligning med tilsvarende  
 Isokorb® typer K og Q med d = 80 mm w.r.t. equiv. Req.

4)  I sammenligning med Schöck Isokorb® typer med d = 80 mm med høyde  
 180 mm w.r.t. ∆Ln,v,w. Ytterligere informasjon på www.schoeck.de

Godkjent av det tyske Passivhaus Institut)

Topp varmeisolasjonselement for utstikkende balkonger.
Nå kan selv passive hus bygges med fritt utkragende
balkonger. Nye Schöck Isokorb® XT
er godkjent som bygningskomponent til passivhus av
Passivhaus Institut.

Støyisolasjon i toppklasse
Schöck Isokorb® XT gir 50 % bedre isolasjon mot 
støtstøy4). Dette betyr at systemet stort sett tilfredsstiller 
de fremtidige planlagte miniumskravene for balkonger 
og de eksisterende minimumkravene for lukkede 
balkonger uten bruk av ekstra flytende gulv. 

Tilpasset tykkelse for isolasjonselementet
Tykkere isolerende hoveddel gir et jevnt kontinuerlig
varmeisolasjonslag, og kan tilpasses økt tykkelse på 
veggisolasjonen.

Norsk Standard NS 3700:2010
Passivhus er et begrep som er lansert av Passivhaus 
Institut i Tyskland, som står bak en sertifiseringsordning 
for byggeprodukter og bygninger. Passivhus har stor 
utbredelse og suksess i Tyskland, Østerrike og etter hvert
også i en rekke andre europeiske land. Strenge krav til
utførelse og prosjektering har i disse landene ført til at
passivhus anerkjennes som miljøvennlige boliger med
meget høy kvalitet, med godt inneklima og ekstremt lavt
energibehov.       
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Schöck Isokorb® type K
Betong-betong-forbindelse

En ny referanse
Med bruk av siste generasjon trykkmodul i mikrostålar-
mert betong, utgjør Schöck Isokorb® -produktene en ny 
referanse innen varmebarriereteknologi. Schöck Isokorb® 
type K med HTE - bærende modul gir den beste termiske 
ytelsen som er mulig for varmebarrierer i dag. Det nye 
kjernematerialet i HTE-modulen bedrer dens
ytelser drastisk, og reduserer varmeledningsevnen
med 50 %. Dette, kombinert med skiftet fra polystyren 
til Neopor®, har bedret den generelle ytelsen med  
20 %, dvs. at en typisk λeq for en Isokorb® K20 er 0,087 
(W/m · K).
  

Andre fordeler i bygningsprosessen er at:

 Enhetene er lette og enkle å montere for én   
 person.
 ”Drop-in” hurtiginstallasjon. Det kreves under fem

 minutter per enhet.
 Produktet har en unikt lav varmeledningsevne.
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Bygningsdetaljer Schöck Isokorb® type K

Bygningsmaterialer Schöck Isokorb® type K

Plasstøpt betong  Fasthetsklasse C25/30
Trykkmodul  PE-HD syntetisk belegg
Armeringsstål  BSt 500S
Stålkonstruksjon  S235 JRG1
Rustfritt stål Byggemateriale
     no. 1.4571 herdenivå  
 S460
     Armeringsstål
     BSt 500 NR, materiale  
 nr.1.4362 eller 1.4571
Brannbeskyttelse  Lette byggplater,  
 materialklasse A1,  
 sementerte brannsi- 
 kringsplater, mineralull:  
 ρ ≥ 150 kg/m3
     Smeltepunkt T ≥ 1000 °C
     med integrerte
     brannvernsstrimler
Isolasjonsmateriale  Neopor®1), polystyren
     hardt skum med grafitt
  (l = 0.031 W/(m · k))

 Schöck varmebarrierelement, Isokorb®, med dens enkle “drop-in“ installasjon, lave varmeledningsevne og komplette 

bæreevne, er den ideelle isolasjonsløsningen for dette problemet. Elementene er laget av moderne, tekniske materialer 

- rustfritt stål og mikrostålarmert betong med høy tetthet - noe som garanterer sammenkoblingen av balkonger og 

gulvplater med topp varmekvalitet. Varmeutstrålingen blir drastisk redusert, noe som betyr høyere overflatetemperaturer 

innvendig, som igjen eliminerer risikoen for ekstra kondens, skader og muggdannelse.

1)registrert varemerke hos BASF
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Alte Glockengiesserei, Heidelberg, GER
Schöck Isokorb® type KS

Bygningsdetaljer Schöck Isokorb® type KS

Bygningsmaterialer Schöck Isokorb® type KS

Armeringsstål  B 500 B, BSt 500 NR
Trykkbærende  S 355 JO
Rustfritt stål  Materialel nr.: 1.4401,
    1.4404 og 1. 4571
Trykkplate  Grad A4-70
Mellomleggsskiver ISO 3506
Isolasjonsmateriale   Neopor®, polystyren
    hardt skum med grafitt
 (l = 0.031 W/(m · k))

Schöck Isokorb® type KS og KST
Betong-stål- og stål-stål-forbindelse

På byggeplass: 
 Enkel montering
 Rustfritt stål gir lavere varmegjennomgang
 Forskjellige typer som gir overføring av 

 tverrkrefter, bøyemoment, spenning og
 kompresjon
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Albion Riverside, London, UK
Schöck Isokorb® KST

Bygningsdetaljer Schöck Isokorb® type KST

Bygningsmaterialer Schöck Isokorb® type KST

Rustfritt stål  Materiale nr.: 1.4401,
    1.4404 og 1. 4571
Trykkplate Grad A4-70 til BS EN
Rektangulær utdypet  ISO 3506
del 
Isolasjonsmateriale Neopor®, polystyren
    hardt skum med grafitt
 (l = 0.031 W/(m · k))

Schöck Isokorb® type KS gir en isolert, bærende forbindelse mellom armert betong og stålkomponenter i bygninger. 

Fininnstilling og tilpassing for å optimalisere tilslutningstoleransen er mulig. For fritt utkragende takutspring, balkonger 

eller svalganger gir Schöck Isokorb® type KST komplett designfrihet når det gjelder stålkonstruksjoner. Enheten tåler høye 

belastninger og er effektiv mot bøyemomenter og mot tverrkrefter. Komponentene i rustfritt stål betyr dessuten effektivt 

beskyttelse mot korrosjon.

På byggeplass: 
 Enkel å tilpasse med alminnelige endeplater
 Alle tilgjengelige stålprofiler kan boltes på
 Ulike moduler dekker ulike belastningssituasjoner
 Designet for å passe belastningsforhold i  

 bolig og kommersielle bygninger
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Et komplett utvalg for alle behov

Schöck Isokorb® type K
Bærende element for utkragende balkonger. Overfører
tverrkrefter og bøyemomentbelastning. 

Schöck Isokorb® type KF
For utkragende balkonger som prefabrikerte elementer. 
Inndelt modell, som tilfredsstiller kravene til 
prefabrikerte installasjoner. 

Schöck Isokorb® type K-corner
Schöck Isokorb® type K-corner, som produseres som et 
tillegg til typene K og KF, brukes til å forme balkonger 
med utvendige hjørner. 

Schöck Isokorb® type K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Utkragende trappebalkong dvs. der innvendig dekke og
balkongen legges til forskjellige høyder.  

Schöck Isokorb® type V
For isolering av balkongplater med fleksible  
forbindelser, søylestøttede balkonger. Ideelt for
overføring av tverrkrefter.

Schöck Isokorb® type D
For isolering av balkongplater der disse befinner seg 
innenfor gulvplatefeltet. Overfører positivt og negativt 
bøyemoment og tverrkrefter.

Schöck Isokorb® type O
For isolering av konsoll for bæring av teglfasade.

Schöck Isokorb® type Q
For overføring av tverrkrefter og sidekrefter, også der 
hvor punktbelastning er kritisk.

Schöck Isokorb® type KXT/QXT
Bærende element for utkragende balkonger, med en
isolasjonstykkelse på 120 mm.
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Schöck Isokorb® type F
For isolering mellom  fremspringende balustrader. 

Schöck Isokorb® type A
For isolering mellom brystvern og gulvplater. 

Schöck Isokorb® type S
For isolering ved overhengende bjelker. Overfører 
bøyemoment og tverrkrefter nøyaktig på det opprinneli-
ge punktet. Tegnet og fabrikkert i henhold til kravene 
om utforming.

Schöck Isokorb® type W
For isolering ved gulv/etasjenivå i vegghøyde.  
Overfører bøyemoment og tverrkrefter både vertikalt  
og horisontalt. Tegnet og fabrikkert i henhold til 
kravene om utforming.

Schöck Isokorb® type KST
Varmeisolasjonselement ved stål-stål-forbindelse der 
bygningsdel skal ettermonteres.

Schöck Isokorb® type KST-QST
Varmeisolasjonslement for tverrkrefter med  
stål-til-stålkonstruksjon.

Schöck Isokorb® type KS/QS
Varmeisolert stålfeste for fritt utkragende og 
oppstøttede stålelementer på komponenter
i armert betong.

Schöck Isokorb® type KSH/QSH
Varmeisolert feste for fritt utkraget og oppstøttede 

komponenter i tre.



HauCon kundetjenester
Våre ingeniører i vår tekniske avdeling står klare til å 
hjelpe deg med planlegging og spørsmål om bygging, 
råd og veiledning samt detaljerte planer, 
prosjektløsninger og evalueringer der det er 
nødvendig.

Eksepsjonell kundetje-
neste og support
er en viktig del av vår
suksess, og vi kan tilby:
 Planlegging og design
 Råd fra vår tekniske  

 avdeling
 Opplæring på  

 byggeplassen
 Seminarer

Besøk nettstedet
www.schoeck.no eller  
www.haucon.no  
for utfyllende
informasjon om våre
produkter:
 Firmaprofil
 Case studies
 Nedlastinger
 De aller siste

 nyheter fra firmaet

HauCon Norge AS
Johan Follestads vei 3
3474 Åros
Tlf: 31 30 25 00
Faks: 31 30 25 01  
post@haucon.no 
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