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Højteknologisk kondensbekæmpelse sikrer indeklima på hønsegården
Dyrenes komfort er i højsædet hos Vinding Landæg i Holstebro. Derfor er hønsenes arealer
blevet behandlet med den højteknologiske og mikroporøse antikondens-maling
GrafoTherm, der sikrer et godt indeklima uden fugt og kondens.
Landbrugets grundige procedurer, hvad angår rengøring, kan slide hårdt på stalde og bygninger.
Det var også tilfældet efter en nylig afrensning af den overdækkede hønseveranda hos Vinding
Landæg, der er en af de største producenter af økologiske hønniker til det danske marked. På
grund af slitage kunne bygningens indvendige kondensbelægning ikke længere forebygge effektivt
mod kondens og neddryppende vand.
Løsningen blev den højteknologiske antikondens-maling GrafoTherm. Den tyktflydende maling
udmærker sig ved at være en en-komponent anti-kondens-belægning beregnet til overflader, hvor
der typisk opstår kondensproblemer. Malingens mikroporøse opbygning gør den i stand til at
absorbere fugt og efterfølgende afgive fugten, så kondensering undgås.
Nyeste inden for kondensbekæmpelse
GrafoTherm repræsenterer den nyeste udvikling inden for såkaldte funktionsmalinger, som
kombinerer god dækkeevne, korte tørretider og en flot overflade med en række helt specielle
funktioner i forhold til absorption, indkapsling og forsegling.
Ifølge area sales manager Jakob Wichmann Matthiasen fra Tikkurila Danmark, som har leveret
GrafoTherm til projektet, er kondens og neddryppende vand ikke kun et problem i bygninger med
husdyr, hvor det bl.a. øger risikoen for spredning af sygdomme. Fugt giver hyppigt problemer med
skimmel og dårligt indeklima i industribygninger, og her er den mikroporøse antikondens-maling en
særdeles alsidig løsning:
- GrafoTherm giver maleren en lang række muligheder for at hjælpe kunderne med at bekæmpe
kondens. Systemet sikrer ikke kun, at fordampningen af kondens sker hurtigere end ved andre
malinger. Den danner også et isolerende lag og sinker dermed hurtige temperaturændringer i
overfladen, hvilket bidrager yderligere til at mindske problemer med fugt og neddryppende vand.
Økonomisk og tidsbesparende
Hos Vinding Landæg er man godt tilfreds med resultatet, og det glæder ikke mindst adm. direktør i
Hvide Sande Tagrens Palle Jensen, som udførte renoveringen af hønseverandaen. Ifølge ham er
projektet et godt eksempel på, at antikondens-maling kan være et velfungerende alternativ til andre
former for kondensbekæmpelse:
- GrafoTherm er overraskende let at påføre med sprøjte, samtidig med at den har en god
dækkeevne og tørrer inden for få timer. Det gør den til et virkelig effektivt redskab til
kondensbekæmpelse og sikring af et komfortabelt indeklima, fortæller Palle Jensen og fortsætter:
- I ældre landbrugsbygninger som disse kan en renovering med antikondens-maling dermed være
et rigtig godt alternativ til at investere i nye fabriksmonterede plader med kondensbelægning eller
udluftningsanlæg, som kan være dyrere og mere tidskrævende at installere.
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