
Bygg på lag med naturen

Ridehus av Semullit



Ridhus med bättre 
klimat och akustik

Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff

miljö, men också ha en god akustik och ett bra inom-

husklimat. Allt detta uppfyller Semullit Ridhus som 

har en takkonstruktion med bärande element av 

träullscement och kompletterande värmeisolering.

Nu erbjuder vi dessutom en helhetslösning och 

hjälper dig hela vägen till ett färdigt ridhus.

Varför är Semullit så bra?

Semullit består av två av världens äldsta byggmaterial, trä

och cement, förenade som cementbunden träull. Kombi-

nationen är lika enkel som genial. Tack vare träullens 

luftiga struktur får man en produkt med god värmeisole-

ring och ljudabsorbtion. Cementen fungerar som binde-

medel och ger dessutom styrka, fuktbeständighet och

brandskydd. Detta gör mycket lämplig som bärande

byggelement i ridhus.

Stark konstruktion

Takkonstruktionen är både stark och naturligt estetisk.

Takelementet bär på en sekundärstomme av limträbalkar

och behöver ingen inklädnad. Det gör att ridhuset får

större volym och luftigare karaktär.
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Ridehus med bedre klima og akustikk

Kravene til et ridehus er mange. Det skal tåle et tøft og 
aggressivt miljø, men også sørge for en god akustikk og 
et godt inneklima. Alt dette oppfyller Semullit ridehus, 
som har en takkonstruksjon med bærende elementer av 
treullsement og  kompletterende varmeisolering. Nå tilbyr 
vi dessuten en helhetsløsning, og hjelper deg hele vegen 
frem til et ferdig ridehus. 

Hvorfor er Semullit så bra?
Semullit består av to av verdens eldste byggematerialer, 
tre og sement som er blandet sammen. Denne kombina-
sjonen er like enkel som genial. Takket være treullens luftige 
struktur får man et produkt med god varmeisolering og 
høy lydabsorbsjon. Sementen fungerer som bindemiddel 
og gir kraftig styrke, fuktbestandighet og brannbeskyttelse. 
Dette gjør produktet meget godt egnet som bærende 
byggeelementer i ridehus.

Sterk konstruksjon
Takkonstruksjonen er sterk men også naturlig estetisk. 
Takelementet legges på en bærekonstruksjon av limtre/stål  
og behøver ingen himling under. Dette sørger for at ridehuset 
får større volum og en luftigere romopplevelse.



Vi hjälper dig hela vägen 

– från projektering till färdigt ridhus

Semullit Ridhus är en helhetslösning. Det betyder att vi hjälper

dig hela vägen – från projektering, planering och kalkyl till

samråd med kommun och klubbar, upphandling och leve-

rans. Semullit Ridhus är ritat av arkitekt JanEric Forell och

kan uppföras i olika storlekar.

Renovera med Semullit träullskivor

Träullsskivor är inte bara ett alternativ vid nyproduktion,

utan passar lika bra när du vill förbättra ljudabsorptionen,

värmeisolera eller ta hand om eventuell kondens i en

befintlig hall, av t.ex. plåt. Semullit träullsskivor har lika

goda egenskaper som Semullit takelement, förutom att tak-

elementen ger en ännu större värmetröghet. Skivorna kan

monteras på både på vägg och tak – och både på underlag

av trä och stål

Många fördelar

Semullit är en klassisk svensk produkt och består av träull

från gran, cement och rent vatten. Den innehåller inga 

syntetiska tillsatser och har en rad viktiga egenskaper.

Klimatreglerande. Semullit har en öppen struktur och är

extremt bra på att reglera rumsluftens relativa fuktighet,

vilket ger ett behagligt inomhusklimat.

Energibesparande. Semullit ger mindre svängningar i rums-

temperaturen. Värmen från människor, hästar och belysning

lagras i taket under dagen och på natten kommer denna

energi tillbaka. Resultatet är lägre uppvärmningskostnader.

Ljudabsorberande. Semullit har en mycket god ljudabsorp-

tion och ger ridhuset en god akustisk miljö. Efterklangs-

tiden är max 3 sekunder (korrugerad plåt 4–7 sekunder).

Fuktbeständig. Semullit angrips inte av röta eller mögel.

Dessutom kan materialet ta upp luftfuktighet utan att det

uppstår kondensdropp.

Diffusionsöppen. Semullit innehåller inga slutna celler och

har därför höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal.

Brandskyddande. Semullit är typgodkänd som tändskydd-

ande beklädnad med ytskikt klass 1.

Ridhus och stallar, skisser JanEric Forell Arkitektkontor AB

Mange fordeler
Semullit, er et klassisk svensk produkt og består av treull 
fra gran, sement og rent vann. Semullit inneholder ingen 
syntetiske stoffer og har en rekke med viktige egenskaper. 

Klimaregulerende
Semullit har en åpen struktur og er ekstremt god på å 
regulere rommets relative fuktighet hvilket gir et svært 
behagelig innemiljø.

Energibesparende
Semullit gir mindre temperatursvingninger i rommet. 
Varmen fra mennesker, hester og belysning lagres i 
konstruksjonen gjennom dagen, og avgis tilsvarende under 
natten. Resultatet er vesentlig reduserte energikostnader!

Lydabsorberende
Semullit, har en meget god lydabsorbsjonsevne og sørger for 
at ridehuset får et godt akustisk miljø. Etterklangstiden er 
max 3 sekunder, mot korrugerte plater ca 4-7. Det gjør en 
forskjell!

Fuktbestandig
 Semullit,angripes ikke av råte eller mugg. I tillegg 
kan Semullit ta opp luftfuktighet uten at det oppstår 
kondensdrypp.

Diffusjonsåpen
Semullit, inneholder ingen tette celler og har derfor høye 
fuktdiffusjons og luftgjennomgangstall.

Brannbeskyttende
 Semullit, er typegodkjent som flammebeskyttende kledning  
– overflate kl.1

Vi hjelper deg hele vegen
– fra prosjektering til ferdig ridehus
Semullit Ridehus, er en helhetsløsning. Det betyr at vi hjelper 
deg hele vegen – fra planlegging, prosjektering, og kalkyle, til 
kontakt med kommunen, klubber, innkjøp og leveranse.
Semullit Ridehus er tegnet av arkitekt JanEric Forell 
Arkitektkontor AB og kan bygges i ulike størrelser.

Renover med Semullit treullsementplater
Treullsementplater er ikke bare et produkt for nybygg. Passer 
utmerket når du vil forbedre lydabsorbsjonen, varmeisolere 
eller ta hånd om kondens i eksisterende ridehall som kanskje 
har slette plater i tak eller vegg. Semullit treullsementplater 
har samme gode egenskaper som Semullit Takelement, bortsett 
fra at takelementet gir en enda større varmetreghet. Semullit 
(Agro) platene er supre som himlingsmateriale, men også som 
veggplater montert på underlag av tre eller stål.

Ridehus og staller, skisser av JanEric Forell Arkitektkontor AB
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 Takelement Up-värden

(med tätskikt av 2 lag papp) W/m2K

    Takelement kompletterad med isoleringar 

i tjocklek enligt nedan.

 Sandwich Cellplast W/m2K

70 mm - 0,305

70 mm 50 mm 0,226

70 mm 90 mm 0,189

492,0mm 07-

342,0mm 001-

291,0mm 051-

Ljudabsorption

Mätningarna är gjorda vid Statens Provningsanstalt, 

(metod ISO/R 354). Se diagrammet ovan.

Vägd absorptionsfaktor: αw=0,8

Absorptionsklass: B

 Takelement med Semullit Sandwich.

Vägd absorptionsfaktor: αw=0,9

Absorptionsklass: A

Semullit Takelement med 120 mm Paroc 337-00.

Efterklangstid

Hallar med korrugerad plåt har efterklangstid 4-7 sek.

Motsvarande hall med Semullit Takelement får max 3 sek

efterklangstid.

Träullskivor

Träullskivor är ett byggmaterial som förenar trä och cement.

Trä, som ger en livfull och öppen yta. Cement, som ger styrka

och brandskydd.

Brandsäkerhet, värmemotstånd och bärförmåga

Typgodkänd av SITAC. TG-bevis nr 3173/79:

• Brandteknisk klass REI 30/REI 60

• Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1

• Värmemotstånd R=1,80 (m2xK)/W

• Gångbart

• Normal snölast, specialelement vid snöfickor etc.

Format Semullit Takelement 

Tjocklek Bredd Längd

150 mm 600 mm 2390 mm

Vikt Semullit Takelement

Trävit 54 kg/m2

Cementgrå 58kg/m2

Färg

Omålade naturfärger:

100 Cementgrå 4204-Y*

200 Trävit 4005-Y20R*

*Hur färgen uppfattas vid ytan enl. närmaste NCS-färgprov.

Projekteringshjälpmedel

Det finns typritningar i tryckt version. Ritningarna 

finns också tillgängliga på vår hemsida: 
www.byggsmartere.no
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Semullit takelement – U-verdi
(med tettesjikt av 2 lag papp) W/m2K
Semullit Takelement med tilleggsisolering i tykkelser ref.
nedenfor.

Etterklangstid
Haller med korrugerte plater har etterklangstid ca 4-7 sek.
Tilsvarende hall med Semullit Takelement får max 3 sek.
etterklangstid.

Treullsementplater
Treullsementplater er et byggemateriale som forener tre og 
sement. Tre som gir en åpen overflate full av liv, og sement 
som gir styrke og brannbeskyttelse.

Brannsikkerhet, varmemotstand og motstandsdyktighet
Typegodkjent av SITAC. TG-bevis nr 3173/79:
• Brannteknisk klasse REI 30/REI 60
• Flammebeskyttende kledning med overflate klasse 1
• Varmemotstand  R=1,80 (m2xK)/W
• Gangbart
• Normal snølast, spesialelement ved krav om større snølast, etc.

Lydabsorbsjon
Målingene er gjennomført hos «Statens Provningsanstalt»
(metode ISO/R 354). Se diagrammet over.

Målt absorbsjonsfaktor: αw=0,8
Absorbsjonsklasse: B
Takelement med Semullit Sandwich.

Målt absorbsjonsklasse: αw=0,9
Absorbsjonsklasse: A
Semullit Takelement med 120 mm Paroc 337-00.

Semullit Sandwich Celleplast W/m2 K
70 mm - 0,305

70 mm 50 mm 0,226

70 mm 90 mm 0,189

- 70 mm 0,294

- 100 mm 0,243

- 150 mm 0,192
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Cementgrå 58kg/m2
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100 Cementgrå 4204-Y*

200 Trävit 4005-Y20R*
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Tykkelse     

150 mm      

Bredde     

600 mm         

Lengde

2390 mm

Format Semullit Takelement

Trehvit     

Sementgrå 

54 kg/m2

58 kg/m2

Vekt Semullit Takelement

*Hvordan fargen oppfattes ref. nærmeste NCS-fargeprøve

Ubehandlede naturfarger:

100 Sementgrå      

200 Trehvit

 

4204-Y*

4005-Y20R*

Farger
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