
100% Naturmatriale

Scankork

SCANKALK

Udvendig termisk isolering med kork





SCANKORK er det skandinaviske syno-
nym for SecilVit CORK  som er et certi-
ficeret og EU godkendt ETICS (External 
Thermal Insulation Composite System) 
fra Secil Argamassa. 
SCANKORK tilbyder kombinationen 
af overlegne termiske egenskaber og 
effektive miljøydelser. Der er tale om et 
100 % rent naturprodukter – der oven 
i købet kan indgå i bygningernes CO2 
regnskab. Anvendelse af 100% naturlige 
korkplader til afdækning af bygningens 
ydre, sikrer maksimal varmeisolering og 
lydisolering – samtidig med at det skå-
ner miljøet sammenlignet med konven-
tionelle ETICS. Derudover er kork stærkt 
bandhæmmende.
SCANKORK systemet er naturligt og 
bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra 
korktræet hver niende år og bidrager 
dermed til at binde CO2.

SCANKORK systemet er diffusionsåben 
fra inderst til yderst, hvorved bygning-
erne kan ånde og derigennem sikre et 
behageligt og sundt indeklima.  Der 
anvendes ingen unaturlige tilsætnings-
stoffer, hvorfor systemet er uden allergi- 
og kræftfremkaldende materialer. 
Kork har en lav varmeledningsevne       
(λ = 0,037 W / m-K) hvilket betyder, 
at de miljømæssige fordele går hånd i 
hånd med de økonomiske besparelser 
på varmeregningen.
ecoKORK klæbemørtel til korkpladerne 
består af en Naturlig Hydraulisk Kalk-
mørtel tilsat micro-granulat af kork.  Det 
giver en perfekt ensartet struktur og 
sikrer korrekt vedhæftning af korkpla-
derne.  Som slutmørtel påføres 
ecoKORK Finpuds der er en 100 % 
Naturlig Hydraulisk kalkmørtel som 
effektivt beskytter mod vind og vejr. 

Sublim kombination af termiske, akustiske og 
brandhæmende egenskaber samt miljøydelse.

Scankork



Tykkelse 
(mm)

Termisk 
Modstand 
R (m2.K/W)

60 1,50

80 2,00

100 2,50

120 3,00

140 3,50

160 4,00

180 4,50

200 5,00

Isolerende korkplader
Densitet ca. 120 kg/m2

Varmeledende enskaber 0,037/0,040 W/m.K

Trykstryrke ved 10 % Deformation (EN 826) 100 Kpa

Trækstyrke  (EN 1607) 60 Kpa (TR50)

Stabilitet ved temperatursvingning Stabil: Udvider sig ikke, trækker sig ikke 
sammen

Længde tolerance (EN 822) Mellem +/- 3 og 5 mm

Tykkelses tolerence (EN 823) Mellem +/- 1 og 2 mm

Anvendelses temperatur -180 oC til +120 oC

Brandklassifisering (EN 13501-1) Klasse E

Vandabsorption (EN 1609) 0,36 Kg/m2

RESISTENS MOD VANDDAMPDIFFUSION 5-30 μ

Ledningsevne af vanddamp  (fugttransport) 0,017 a 0,003 g/mh mm of section

Slidstyrke Tilnærmet ubegrænset

Certificeringer (EN 13170 + EN 13172) CSTB (Frankrig) og LNEC (Portugal)

Fysiske mål (*) 1000x500 mm

Tykkelse 10 til 320 mm

PRODUKT
SPECIFIKATIONER
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ANVENDELSE PRODUKTER

Bygning / mur

ecoKORK Klæbemørtel  

Scankork Korkplade

Scankork fastgørelses Anker

ecoKORK Klæbemørtel

Scankork Mesh 160 net

ecoKORK Klæbemørtel

EcoKORK Finpuds

ecoKORK Klæbemørtel er en Naturlig Hydraulisk 
Kalkmørtel med micro-granulat af kork. ecoKORK 
Klæbemørtel har høj vedhæftningsydelse, og 
virker samtidig til såvel en nivellering som en 
forstærkning hvor korkpladerne skal anbrin-
ges.  I forbindelse med renoveringsprojekter er 
resultatet af SCANKORK systemet en helt ny og 
forstærket konstruktion uden på den oprindelige 
mur med fuld diffusionsåbenhed.

TEORETISK FORBRUG
• 3,2 kg/m2 til opklæbning (trin 2)
• 1,3 kg/m2 som grundpuds (trin 7)
EMBALLAGE
• 20 kg sække
• 60 poser pr palle

ecoKORK Finpuds kan fås i farverne: Naturel, 
Okker eller Teglrød. Denne specielle ecoKORK 
Finpuds er en del af SCANKORK systemet og er 
fremstillet som en Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel. 

Naturel

Okker

Teglrød

TEORETISK FORBRUG
• 2,0 kg/m2 facade/væg

EMBALLAGE
• 25 kg sække
• 60 poser pr palle



3 TILBEHØR

Kork isolerings plade
Kork isolering plade med høje 
termiske og akustiske ydeevne
λ = 0,037 W/m.K;
Dimensioner: 1.000 x 500 mm 
(Længde x bredde). 

Tilgængelig i 60 til 200 mm tykkelse

Armeringsnet
Armeringsnet i 100% glasfiber, med 
anti-alkalisk behandling, bredde 
100cm
R160: 160gr / m2; maskestørrelse: 
4x5mm (+10%); R343: 343 g/m2: 
maskestørrelse 6x6 (+5%)

Alu Start-up profil
Direkte opstart profil, i aluminium, 
med vandnæse; længde 2,5 m

Fikserings skrue
Til fiksering af nystartede profiler 
Forbrug: 4 til 5 enheder/profil

Afstandsklodser 
Afstandsklodser til opstart profil
Tykkelser: 2, 3, 4, 5 og 10 mm

Fastgørelsesanker til teglsten
Ekspansiv fiksertings plug med
polypropylen søm til murværk
eller beton.
Forbrug: 6 til 10 enheder/m2,
afhængig af fikseringskrav

Fastgørelsesanker til træunderlag
Fikserings plug med polypro-pylen 
søm til træ, OSB og Viroc substrater
Forbrug: 6 til 10 enheder/m2,
afhængig af fastsættelse krav

Hjørneprofil
Hjørneprofil med indbygget net.
længde 2,5 m

Dryphoved profil
Dryphoved profil, med net
inkorporeret, til vandrette overfla-
der; længde 2,5 m

Vindues falsprofil
Vindues falsprofil, med net.
indarbejdet, længde 2,5 m

Ekspansionsfugeprofil
Ekspansionsfugeprofil;
længde 2,5 m



FORDELE VED SCANKORK:

• Fremragende isolering
• Høj varmebestandighed
• Besparelse på varmeregningen
• Overlegen miljøydelse
• 100% Naturlig og bæredygtig isolering
• Genanvendeligt
• Fremmer kork egeskove, der bidrager til en årligt 

binding af 5 millioner tons CO2, foruden en 
biologisk mangfoldighed på 180 forskellige arter, 
kun i Portugal alene

• Åndbart og sunds isoleringssytem
• Fysisk stabilt materiale
• Lave vedligeholdelsesomkostninger
• Holdbare byggematerialer
• Fremragende støj og vibrastionsdæmpende 

egenskaber
• Ingen giftig røg i tilfælde af brand

Scankork systemet har med sin kombinationen af de 100% 
naturlige korkisoleringsplader og anvendelsen af Naturlig 
Hydrauliske Klæbemørtler tilsat micro-granulat af kork, 
enestående formbarhed og evne til at modstå høje spæn-
dinger, som kan forårsage revnedannelse. Scankork syste-
met er et oplagt valg til efterisolering når fokus er rettet på 
et diffusionsåben murværk med høj termisk isolationsevne 
med gode akustiske og anti-vibrationsegenskaber. Kombi-
nationen giver den eftertragtede høje diffusionsåbenhed 
uden at miste sin vedhæftning og holdbarhed.

NHL og KORK
Det perfekte match





Scankork er det skandinaviske synonym for
”SecilVit Cork”

SecilVit Cork produceres af  
Secil Martingança, S.A., PORTUGAL
SecilVit Cork er certificere af APCER 

under nummer 2003/CEP.2132.
 


