Prisbelønt isolasjonsfilm basert på nanoteknologi

Industrial Nanotech, Inc. ble registrert som selskap
i 2004 og spesialiserer seg på å utvikle
bærekraftige nanoteknologibaserte løsninger som
er enkle å bruke og utformet for å spare energi,
beskytte eiendeler og redusere karbonavtrykket.
Nansulate® er et flytende isolasjonsprodukt som er
lett å påføre. Det reduserer energikostnadene
betydelig, og kan brukes i flere markedssektorer til
isolasjon av fabrikker, bolighus og andre typer
bygninger.

Det er vi som bringer
de beste forskningsresultatene
til de store globale selskapene.

Denne teknologien sparer energi og beskytter
eiendeler over hele verden, og gir bærekraftige
boliger og arbeidsplasser.
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Nansulate®-film er isolasjonsfilmprodukter basert på en
teknologi som er patentert av Industrial Nanotech, Inc.
De inneholder et nanomateriale med svært lav termisk
ledeevne og vannavstøtende egenskaper. Dette
materialet gjør at den tynne filmen effektivt hindrer
varmeoverføring, samtidig som den har andre store
fordeler:

 sparer energi
 hindrer mugg- og soppdannelse
 motstår fuktighet
 kapsler inn bly
 beskytter overflaten mot UV-stråling/forvitring
 holdbart i ekstreme miljøer
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 tynn isolasjonsfilm
 hindrer mugg- og
soppdannelse

 forebygger korrosjon
 kapsler inn bly
 beskytter overflaten
 typisk rapportert

energibesparelse:
20–40 %

Nansulate® over tre
skjuler ikke
materialets
naturlige skjønnhet.
Hindrer mugg og
fuktighet og gir bedre
luftkvalitet.

Enkel påføring med
vanlige
malingssprøyter,
pensler eller ruller.
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 sparer energi – redusert varmetap og oppvarmingseffekt for lavere
oppvarmings- og avkjølingskostnader

 hindrer vekst av mugg, sopp, bakterier og alger

 hindrer forvitring – beskytter tak og yttervegger mot elementene
 miljøvennlig – lavt VOC-innhold (100 g/l), vannbasert, giftfri, ikke brannfarlig
 enkel påføring – bruk en vanlig malingssprøyte, pensel eller rulle

 glimrende UV-beskyttelse som reduserer falming
 gjennomsiktig film – skjuler ikke vakre overflater
 Kan om ønskelig overmales

 pustende – medfører ikke kondens og fuktighet
 langvarig effekt og beskyttelse
5 av 33

NanoComposite
(trygg mikropartikkel
med tunneler i nanostørrelse)

Gjennomsiktig film av høy kvalitet

Gjennomsiktig, flytende isolasjon som beskytter
overflaten.
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Sommer

Vinter
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Nansulate® reflekterer ikke bare solstrålene – det isolerer også ved å redusere direkte varmeveksling.

Hvit, reflekterende film
og strålebarrierer
reflekterer bare
solstråler/varme, noe
som er nyttig om
sommeren, men kan
være ugunstig om
vinteren.
Nansulate®teknologien reflekterer
ikke bare solstrålene,
den reduserer den
direkte
varmevekslingen, noe
som reduserer
oppvarming om
sommeren og
varmetap om vinteren.

Kjølig

Varmt

Hvit, reflekterende film
reflekterer solstråler/varme for å
redusere klimaanleggskostnadene om
sommeren.

Kjølig

Varmt

Å reflektere solstrålene
reduserer ikke oppvarmingskostnadene
om vinteren når varmen er innendørs.

Varmt

Nansulate® reduserer
varmeoverføringen utenfra og inn
for å redusere
klimaanleggskostnadene om
sommeren.

Kjølig

Varmt

Kjølig

Om vinteren er det varmt inne i stedet
for ute, og Nansulate® reduserer
varmetapet innenfra og ut, og dermed
også oppvarmingskostnadene.
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Nansulate®-film benyttes som en bærekraftig løsning med mange
bruksområder i bygninger.
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Nansulate® Energy Protect™

Nansulate® Crystal

Nansulate® LDX

Bruksområder:
Vegger (innvendig eller utvendig),
himlinger, takvinduer, vinduer,
ventilasjonskanaler

Bruksområder:
Tak (alle typer)

Bruksområder:
Innkapsling av bly i overflater
(innvendig eller utvendig)
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Den gjennomsiktige, flytende isolasjonsfilmen stenger ute fuktighet, smuss, støv, skadedyr, mugg og
andre forurensninger som over tid kan svekke effektiviteten til fiberisolasjon.

Gammeldags isolasjon kan raskt miste
effekten hvis den blir våt eller skitten.
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Filmen gir vegger og tak et «strøkent» utseende.

En kunde i Nova Scotia sa at vinylpanelet
så ut akkurat som da det var splitter nytt for 10 år siden.
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Nansulate® Energy Protect er en populær isolasjonsfilm for takvinduer og vinduer som ikke behøver å
være helt gjennomsiktige. Filmen gir glasset et frostet utseende, noe som kan være en
sikkerhetsbonus, samtidig som ca. 92 % av det synlige lyset slippes gjennom med redusert UV-stråling
og en dusere kvalitet.
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1.
UNI EN ISO 8990:1999 Standard testmetode for
termiske egenskaper hos bygningsmoduler
utført av Istituto di Richerche E Collaudi tilsvarende
3-strøks dekning

Resultat:
Redusert varmegjennomgang i identiske veggseksjoner
med 34,8 %. Redusert U-verdi for veggenhet med 22,5 %.
Økt termisk motstand med
28,8 %.

2.
UKAS EN 12667 Beskyttet varmeplate
utført av Universitet i Salford, termisk laboratorium
tilsvarende 6-strøks dekning

Resultat:
Økt varmegjennomgangsmotstand i identiske
gipsplateseksjoner med 40,0 %.

3.
ASTM E1530 Standard testmetode for evaluering av
motstand mot varmegjennomgang i materialer utført
av Anter Laboratories, Inc. tilsvarende 2-strøks
dekning

Resultat:
Redusert varmegjennomgang i identiske
betongflisunderlag med 29,7 %.

4.
Sertifiseringstesting av energibesparelse i bygninger
utført av Comission Federal de Electicidad (Mexico)
tilsvarende 3-strøks dekning

Resultat:
Produktet ble sertifisert som et energibesparende produkt
i regi av Mexicos program for «grønne pantelån».
Redusert energiforbruk i en minimodellbolig på 16 m2 med
metalltak på gjennomsnittlig 12,7 % ved dagtemperaturer
og på 8,5 % ved nattetemperaturer. Merk: Det forventes
større besparelser i boliger/bygninger i full skala.
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ASTM D 5590 og ASTM G21: Null til minimal mugg- og
soppvekst
Utført av det AIHA-godkjente laboratoriet EMSL Analytical, Inc.

Alt ble eksponert for sporeproduserende bakterier, blant
annet pencillium funiculosum, aspergillus niger,
aureobasidium pullulans, chaetomium globosum og
trichoderma virens. Etter fire uker viste Nansulate®-filmene
null eller minimal mugg- og soppvekst, mens udekkede
overflater var ekstremt til 100 prosent dekket av mugg og
sopp.

Kontroll av ubeskyttet område – dekket
av mugg og sopp.

Med Nansulate®-film – ingen mugg
eller sopp.
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4 måneder akselerert studie av motstandskraft mot gleocapsa magma: null vekst
Utført av det NELAC-godkjente laboratoriet BCS Laboratories.

Gleocapsa er den spesifikke bakterietypen som lager svarte
striper og vokser på tak. Studien viste at beskyttelsen på de
undersøkte taksteinene hindret mikrobiell vekst og
misfarging svært effektivt gjennom hele studien, som var
optimalisert for å tillate akselerert vekst gjennom de 4
månedene studien varte.
(Den beige/hvite misfargingen er et biprodukt av testen, og
indikerer ikke mikrobiell vekst. De grønne områdene indikerer
mikrobiell vekst.) Prøven som er påført Nansulate® prøve
«C», viste null vekst.
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Nansulate®-teknologien er gransket av Industrial Health and Safety
Consultants, Inc., og ble funnet å være trygg å bruke for
allmennheten. Den vil ikke representere noen større risiko for
brukerne av produktet enn vanlig lateksmaling som er på markedet i
dag.

MILJØVENNLIG

Produktene inneholder ikke partikler i nanostørrelse. Partiklene har
mikrostørrelse, med et nettverk av tunneler i nanostørrelse, som
fungerer som en barriere mot varmeenergi.

Nansulate®-film er ikke giftig, har lavt VOC-innhold og er vannbasert.
Miljøvennlig: Nansulate®-produktene har ingen bestanddeler som er
oppført på EPA-listen som ozon-nedbrytende stoffer i klasse I eller
klasse II, eller bestanddeler som kan bidra til global oppvarming (iht.
GWP-lisen) selv om de ikke regnes som ozon-nedbrytende.
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Nansulate®-film er meget fuktighetsavvisende selv om den puster
(vanntetthetsverdi 5 perms/tomme), og fungerer ikke som en dampsperre.
Betongflis med Nansulate®-film
Vannperler – trekker seg ikke inn
Tørker betydelig raskere

Ubehandlet betongflis
Vannet trekker seg inn i overflaten
Tørker mye langsommere
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Suvanabhumi International Airport

Bangkok, Thailand
Det ble benyttet Nansulate®-film for å
beskytte 11 530 m2 fluorkarbonlakkerte
Robertson-veggplater i aluminium og stål
som var brukt på taket og gangbroene til
flyene fra terminalbygningen, også på
toetasjers gangbroer.
Filmen sørget for isolasjon, hindret kondens
og var et viktig, bærekraftig element i
denne miljøvennlige løsningen.
Det nye terminalanlegget i Nong Ngu Hao i
Samut Prakarn-provinsen har en samlet
gulvflate på 500 000 m2, noe som gjør den
til den største lufthavnen i verden.
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Istana Nurul Iman – boligpalass
Nansulate®-film ble brukt for å holde palassets
marmorvegger renere og frie for mugg og
sopp, noe som hadde krevd kontinuerlig
rengjøring.
Under en studie over fire år ble det påført
Nansulate®-film på de tre nedre flisene på
bildet, og etter ett år viste det seg at filmen
hindret mugg- og soppvekst i dette fuktige
klimaet. Området som ble påført Nansulate®,
var fritt for mugg og sopp, mens det
ubehandlede området var dekket av mugg og
sopp.
Etter at studien var gjennomført med vellykket
resultat, ble det besluttet at palasset skulle
påføres to lag Nansulate for å hindre mugg- og
soppvekst på store deler av palassets
marmorvegger.
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IMSS
Helse- og sosialdepartementet i Mexico –
datasenter
Det ble benyttet flytende Nansulate®-isolasjon
på taket til et viktig informasjonssenter i
Monterrey for å unngå at kritiske datasystemer
skulle få problemer på grunn av sterk varme.
Temperaturen under taket inne i datasenteret
ble målt i juli 2009, før påføring av
Nansulate®, og en gang til i juli 2010 for å
sammenligne. Målingene viste en reduksjon av
temperaturen inne i senteret på 27 %.
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Eksempelstudie fra næringsbygg
Isolering av en lagerbygning på 115 m2
med en takhøyde på 6 m – produktet ble
påført innvendige metallvegger og -tak.
Det ble oppnådd en energibesparelse på
22 % i form av reduserte
oppvarmingskostnader – målt ved å
sammenligne energiregningene fra mai
2008 til april 2009, og deretter fram til april
2010.
Last ned hele studien her:
http://www.nansulate.com/pdf/CaseStudies
/Case_Study_Alaska_Warehouse.pdf
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Produksjonsindustri
Monterrey, Mexico
En stor industrikunde hadde problemer med
varmelekkasje gjennom en stor
metallplatevegg som skiller
hovedproduksjonshallen fra et område med
seks industriovner.
Det ble påført tre lag Nansulate® Translucent
PT på et felt på 3 x 3 meter av veggen for å
vise effekten av isolasjonen. Selv før filmen var
helt herdet, viste målingene en reduksjon i
temperaturen på veggoverflaten fra 39,9 til
24,8 grader.
Reduksjonen var altså på 15,1 grader.

Det forventes at temperaturen synker
ytterligere etter at filmen er helt herdet.
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Eksempelstudie fra bolighus over 5 1/2 år
Isolering av bolighus – produktet ble påført
undersiden av husets himlinger
(loft og innertak).
Det ble oppnådd en energibesparelse på
46 % i form av reduserte
klimaanleggkostnader – målt over en
periode på 3 år etter behandlingen og
sammenlignet med en periode på 2 1/2 år før
behandlingen.
Last ned hele studien her:
www.nansulate.com/nansulate_residential_ca
sestudies.htm
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Byen Rochester, New York
Restaurering av kvartalet til
stemmerettsforkjemper Susan B. Anthony
Arkitektfirmaet Quad3 fikk oppgaven med å
finne et egnet produkt for innkapsling av bly til
et historisk renoveringsprosjekt med en
prisramme på 27 millioner USD.
New York Historical Preservation Office
godkjente den gjennomsiktige
blyinnkapslingsfilmen Nansulate® LDX for
dette prosjektet. Dette produktet er en trygg
måte å kapsle inn blyforurensede murstein på,
slik at bygningen kan brukes til boliger,
samtidig som de historiske bygningene
beskyttes av en miljøvennlig film med lavt
VOC-innhold.
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Frost kunstmuseum ved Florida
International University – Miami, Florida
Arkitektfirmaet HOK valgte Nansulate®
flytende isolasjonsfilm som isolasjon på
takvinduene og for å beskytte kunstskattene.
Det ble benyttet Nansulate® for å redusere
varmeoverføringen gjennom glasset samtidig
som dagslyset slippes gjennom, et viktig
arkitektonisk element i museet, samtidig som
kunstverkene beskyttes mot skadelige UVstråler.

«I 40 år har eksperter på konservering av
kunst studert hvordan lys påvirker kunst. I
Weymouths løsninger er det et viktig element å
bruke materialer og beskyttende belegg som
stenger ute både ultrafiolett stråling og
varme.»
– artikkel fra 2008 i Florida Trend Magazine
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Hyundai-konsernets bolighus

Seoul, Korea
I disse luksusleilighetene, som eies av
Hyundai, var det problemer med kondens i de
nederste etasjene, og man ønsket seg
dessuten en innovativ metode for å gjøre
bygningen mer energieffektiv uten å gi avkall
på mer innvendig plass.
Det ble påført Nansulate®-film på innvendige
vegger og tak i september 2005 for å løse
problemene med kondens og mugg på en
kostnadseffektiv måte. Isolasjonsfilmen økte
også varmegjennomgangsmotstanden i
bygningen, og reduserte på den måten
energikostnadene for eieren.
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New Vernon Bank

Nytt Llano, Louisiana
Nansulate®-film ble tatt i bruk for å løse et
akutt kondensproblem på rammene rundt
takvinduet som medførte at det dryppet vann
ned i lobbyen i banken.
Filmen ble påført over takvinduet og
aluminiumsrammen for å eliminere
kondensdannelsen og redusere og dempe
både det skarpe lyset og varmetap / tilført
varme gjennom takvinduet.
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Det amerikanske Røde Kors
Central Louisiana
I 2006 fikk Central Louisiana-avdelingen av det
amerikanske Røde Kors en donasjon på
958 629 USD fra det kanadiske Røde Kors,
øremerket for å støtte byggingen av et
hovedkontor for det amerikanske Røde Kors i
den sentrale delen av Louisiana. Etter at en
egnet tomt for hovedkontoret var funnet, ble
første fase innledet. Miljøvernmyndighetene
hadde betenkeligheter i forbindelse med
blyinnholdet i malingen.
Blyinnkapslingsproduktet Nansulate® LDX ble
valgt for å kapsle inn blyholdig maling, en
miljøvennlig, rimelig og effektiv metode for
sikring av blyholdig maling.
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Den katolske kirke – Alabama og Puerto Rico
Denne kunden hadde gode erfaringer med
Nansulate® flytende isolasjonsfilm fra
energisparingstiltak på andre eiendommer, og valgte
derfor Nansulate® Crystal gjennomsiktig
isolasjonsfilm til taket på to av kirkens retreatsentre.
Casa Maria Convent & Retreat Center i Irondale i
Alabama har et vakkert tegltak. Den gjennomsiktige
og isolerende filmen beskytter også mot mugg og
sopp, UV-stråling og forvitring.
Den andre eiendommen var Monasterio Madre de
Dios, et kloster i Manati i Puerto Rico. En del av
dette taket var dekket av et metallmateriale, som
filmen også egner seg for. At den forebygger
korrosjon, er en ekstra fordel.
Hele området som ble behandlet med isolasjonsfilm
i dette prosjektet, det vil si begge takene, omfattet
over 7200 m2. Prosjektet ble fullført høsten 2012.
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 Beste spareprodukt i BUILDINGS Magazine 2012.
 Beste produkt i kategorien for energieffektivitet i
BUILDERnews Magazine i 2008.
 Med på listen over de 100 beste produktene i 2008 i
Qualified Remodeler Magazine.
 Med på listen over de 100 beste produktene i 2008 i
Building Products Magazine.
 Prosjektet ved Suvarnabhumi International Airport ble
valgt som et Top Green Project i Journal of
Architectural Coatings i 2009.
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Vi ser fram til å samarbeide med Nor Technologies i
Norden om å levere denne banebrytende teknologien
som revolusjonerer isolasjon av bygninger.

 enkel oppgradering av termisk isolasjon
 tar ikke opp plass og krever ikke byggearbeid
 eliminerer varmelekkasje gjennom bolter
 konsistent effekt som ikke svekkes
 flere fordeler i form av ekstra overflatebeskyttelse
 enkel påføring med vanlig maleutstyr
 miljøvennlig

Det er vi som bringer de beste forskningsresultatene til
de store globale selskapene.
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