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Abstract 
När oljeprisen under den första oljekrisen i början av 1970 talet steg över den magiska gränsen 1 $ 
per barrel blev det aktuellt att börja tänka på energibesparande åtgärder och möjligheterna att 
minska uppvärmnings kostnaderna, vilket var speciellt viktigt i vårt nordiska klimat. Idag kostar oljan 
över 100 $ per barrel. 
 
Utgående från plasterna goda egenskaper utvecklades  PALIKKA ® formelementet till det bästa som 
finns på marknaden, 2…3  gånger bättre än de bästa murblockena, vilkas k- värden då var endast 
0,36 … 0,49. Med sitt helt överlägsna isolervärde U= 0,18 var PALIKKA  50 år före sin tid. Även de 
allra första PALIKKAHUSEN  fyller därför ännu idag de nyaste myndighetskraven gällande 
värmeisolering, täthet, inneluftens kvalitet, akustik och ljudisolering, betongstommens trygghet och 
brandsäkerhet, sundhet och mögelfrihet samt trygghet hos ren plast av livsmedelskvalitet, som helt 
saknar alla giftiga och skadliga tillsatser såsom HBCD,  som nu internationellt förbjudes,  liksom 
DDT, asbest, freon etc 
 
Det prisbelönta PALIKKA formelementet baserar sig på finländska uppfinningar som beviljats patent 
och mönsterskydd i många länder, bla Tyskland, som  så ofta hänvisas till. PALIKKA  är finska och 
betyder det enkla byggelementet för den intelligenta byggaren,  i motsats till komplicerade 
konstruktioner för enkla byggare.  
PALIKKA är ingen ryggkrossare, byggandet är 50 gånger lättare och 3…4 gånger snabbare än att mura 
sk lättbetongblock. 
 
PALIKKA är ett i många länder registrerat och skyddat varumärke som endast märkets ägare har rätt 
att använda.  
Det redan 40 åriga PALIKKA ORIGINAL formelementet är energisparandets föregångare. Det 
innovativa PALIKKA ORIGINAL byggsystemets fördelar har inspirerat till talrika efterapningsförsök, 
plagiat, piratkopior etc frigolibitar, men alla kopiorna  saknar originalets patenterade goda 
egenskaper. PALIKKA tillverkas i Sverige. 
 
PÅ 1970 - 80 - 90  talen hade  marknadsföringsuttrycket "passiv"  inte ännu uppfunnits, men 
senare beräkningar visar att många av de dåtida PALIKKA energisparhusen utan att tilläggsisoleras 
fortfarande fyller dagens krav på PASSIVSTENHUS. 
 
Idag erbjuder PALIKKA U-värden ner  till 0,1 och vid behov ännu lägre. Att bara öka isolertjockleken 
har ju aldrig varit något problem, men hur behärska de fukttekniska egenskaperna,  så att dagens  
sk passivhus inte bara blir synonyma med mögelhus? 
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Endast PALIKKA ORIGINAL formelementena har ett färdigt inbyggt verntilationssystem som beviljats 
patent och mönsterskydd. Ventilationen  förhindrar  effektivt de allvarliga fukt- , lukt- och 
mögelproblemen i andra byggprodukter och - system. 
Ventilerade PALIKKA väggar ger SUNDA passivstenhus och torra underjordskällare / 
suterränggrunder. Putsen håller på torra väggar. 
 
För alla arkitektoniska former behövs endast en sorts  PALIKKA formelement, även alla ekologiskt 
rundade former görs enkelt utan tilläggskostnader med samma byggelement. Energisparhus  -2… + 
5 våningar har byggts i många länder. 
 
Betongen fyller de hållbara PALIKKA lågenergiväggarna helt även utan att vibrera, armeringen har 
erforderlig skyddsbetong omkring, formelementena håller betonggjutet  utan  separata 
brädkonstruktioner, betongen lyfter inte  isär de  kringspontade elementena och behöver därför 
inte limmas ihop, det självtorkande PALIKKA elementet suger inte vatten, isoleringen behöver inte 
avlägsnas efter gjutet mfl originalfördelar 
 
PALIKKA har endast goda egenskaper, PALIKKA passar till allt bra byggande på alla slag av mark i alla 
klimat. 
 Redan 40 års erfarenhet tillför PALIKKA byggandet kunnande och trygghet. 
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