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• Fugtskader 

– jordfugt  - kapillarbrydende lag 150 mm tykt 

– byggefugt - udtørring af beton mv. 

– kondensation af rumfugt - oversiden af 

fugtspærren, isoleringstykkelse og placering 

– overfladevand - fald væk fra bygningen 

– varmerør får fugten til at vandre - kondens på 

kolde flader, fx under gulvbelægning 





 

• Udtørring af byggefugt kan være meget 
tidskrævende - der skal regnes med måneder ! 
 

• Byggefugt kan ikke undgås, men kan reduceres - 
selvudtørrende beton. 
 

• Er der byggefugt må gulvet beskyttes med en 
fugtspærre (oven på betonpladen). 





























• Store bygninger 
– temperaturen under midten af gulvet vil 

nærme sig rumtemperatur, og derfor bliver 
der ingen fugttransport væk fra bygningen 

• Uopvarmede bygninger - sommerhuse 
– varmestrøm den ”gale vej” om vinteren, 

derfor ikke diffusionstætte belægninger 

• Varmerør 
– fugtspærren under varmerør skal være 

effektiv da varmen kan få fugten til at 
fordampe  















Fugtforhold 

 Det skal sikres at der ikke på grund af 
opvarmningen bliver transporteret fugt fra 
betonen op i fugtfølsomme gulve, fx ved at der 
udlægges en fugtspærre i form af en mindst 0,20 
mm plastfolie. Fugtspærren skal føres op bag 
fodpanelet og skæres af efter at fodpanelet er 
monteret. 

 

 Varmen får fugten til at vandre op under 
gulvbelægningen 

 

 Fugtniveauet i gulvet inden lægning skal være 5-
10% lavere end normalt 

 



 



• Kvartsvinyl 

• Nålefilt 

• Tæpper 

• Linoleum,  

• PVC, 

• Polyolefine 

• Kork 

• Gummi 

• Træ 

 

• 90% RF 

 

 

• 85% RF 

 

 

 

• 35-65% RF 

Fugtspærre skal udlægges inden der trækkes rør, 
elkabler mv.! 



• Bygherre/gulventreprenør 

 

• Fugtfordeling over fladen 
– modulnet    5-10 m2 

– kapacitiv måler (ikke destruktiv) 

 

• De mest fugtige steder lokaliseres 

 

• Fugtniveau måles i de fugtigste områder 



• Flydemørtel og afretningslag 

– normalt måles på ophugget prøve 

• Når fugtniveauet er højt 

– udtørring +efterfølgende kontrol 

• Måling af fugt i træ 

– modstandsmåling 

– isolerede eller uisolerede elektroder 

– søm, imprægnering, træart, temperatur 






