
1   Produktoversigt    Løsuld

Produktoversigt for ISOVER Løsuld pr. 01.01.2021

ISOVER InsulSafe®  Ej bonusberettiget

ISOVER InsulSafe er granulat, der er  fremstillet af ren glas til løs udblæsning på lofter og indblæst i hulrum.
InsulSafe udblæst på lofter til en densitet på 15 kg/m3, deklareret til λ 42.
Insulsafe indblæst i hulrum til en densitet på 30 kg/m3, deklareret til λ 34.

Vægt Se tabel

Brand A1  klassificeret som ubrændbar

Kvalitetssikring ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i hen-

hold til byggelovgivningen.

EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige.  
Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Paller & løse enheder Levering
Varenr. DB varenr. Indhold

pr. palle
Indhold
pr. pose

Dage

ISOVER λ 34 - indblæst i hulrum / λ 42 - udblæst på loft                Hierarki 9

3563930010 2162540 54 poser 12 kg 1

3547334803 1994915 39 poser 15 kg 1

ISOVER InsulSafe® Blanket Ej bonusberettiget

ISOVER InsulSafe Blanket er en tynd polypropendug, der er rivestærk og luftgennemtrængelig. 
Produktet er beregnet til at fastholde ISOVER InsulSafe i konstruktionen under indblæsning i f.eks. vægge. Ved at 
anvende ISOVER InsulSafe Blanket sikrer man en hurtig og effektiv udfyldning af hulrum. Systemet kan anvendes 
til både nybyg og renovering.  

Vægt Ca. 14 kg/rulle

Løse enheder Levering
Varenr. DB va-

renr.
Format

mm
m2

pr. rulle
Dage

                                                                                         Hierarki 9
3544906700 1947082 1450 (2900) x 150000 435 1

Rettet 26. april 2021

ISOVER InsulSafe® Wall Ej bonusberettiget

Paller & løse enheder Levering
ISOVER λ 33 og 34 - indblæst i hulrum                                              Hierarki 9

Varenr. DB varenr. Indhold
pr. palle

Indhold
pr. pose

Dage

3563904010 2172612 54 poser 12 kg 1

ISOVER InsulSafe Wall er granulat, der er fremstillet af ren glas til indblæsning i lukkede regelkonstruktioner.
InsulSafe Wall indblæst i hulrum til en densitet på 26 kg/m3, deklaret til λ 34.
InsulSafe Wall indblæst i hulrum til en densitet på 30 kg/m3, deklaret til λ 33.

Vægt Ca. 12 kg./pose

Brand A1  klassificeret som ubrændbar

Kvalitetssikring ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i hen-

hold til byggelovgivningen.

EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige.  
Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.
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