
ISOVER InsulSafe®

Effektiv glasuldsløsning til isolering af loft og hulmur
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NYHED på det danske marked: 

ISOVER InsulSafe® 

Det hvide ISOVER InsulSafe løsuld 
er samtidig en miljøvenlig og bære-
dygtig løsning. Produktion, kompri-
mering og logistik er miljøoptimeret. 
Størstedelen af ISOVER InsulSafe be-
står af genbrugsglas.

I denne brochure kan du læse mere 
om ISOVER InsulSafe – og om de 
mange fordele denne løsning kan 
give dig.

ISOVER InsulSafe er et løsuldsprodukt fremstillet af glas, 
der anvendes til efterisolering. ISOVER InsulSafe kan 
blæses ud på lofter, i etageadskillelser og i hulmure. 

Den unikke glasuldstruktur sikrer, at 
ISOVER InsulSafe ikke falder sammen, 
men bibeholder sin høje isoleringsvær-
di. Under indblæsning lægger ISOVER 
InsulSafe sig jævnt og fast, samtidig 

med at man undgår kuldebroer, der 
ellers nemt kan opstå omkring 

bjælker, rør og installati-
oner på f.eks. loftet.



ISOVER InsulSafe®  | 3

Fordele ved ISOVER InsulSafe®: 

ubrændbar. Det giver maksimal sikkerhed. 
ISOVER InsulSafe kan anvendes uden be-
grænsninger i f.eks. etageejendomme og 
ejendomme med stråtag.

Fugt- og vandafvisende
ISOVER InsulSafe er vandafvisende 

og optager ikke fugt. Løsningen bidrager 
heller ikke til fugt i konstruktionen.

Høj isoleringsværdi
Lav lambdaværdi = høj isolerings-

værdi. Det betyder, at man kan opnå den 
samme isoleringsevne i en slankere kon-
struktion.

Høj komprimeringsgrad
ISOVER InsulSafe har en unik og 

stærk fiberstruktur, der ikke ”sætter sig”  
ved udblæsning. Det giver et mindre mate-
rialeforbrug og et ensartet, komprimeret og 
fast isoleringslag.

Miljøvenligt
Når du vælger ISOVER InsulSafe, 

bidrager du  til  et reduceret energiforbrug 
og  CO

2
 udslip. Produktet er miljøven-

ligt og bidrager til bæredygtig byggeri. 
Produktion og logistik er miljøoptimeret. 
ISOVER InsulSafe består af op til 80% gen-
brugsglas. Der er ikke tilsat sundhedsskade-
lige brandhæmmere.

ISOVER InsulSafe må anvendes i miljø-
mærkede huse.

Trygt, sikkert og testet
ISOVER InsulSafe er – under lø-

bende udvikling – blevet produceret i 20 år 
af Saint-Gobain koncernen og er afprøvet 
under en række forskellige forhold. 
ISOVER InsulSafe er testet og CE godkendt.

  
God økonomi

       Ved mange andre løsuldsløsninger 
skal indblæse op til 20% ekstra isolering. 
Den stærke struktur i ISOVER InsulSafe  
sikrer, at isoleringen ikke synker sammen, 
men bliver liggende der, hvor den er blæst 
ud. En minimal sætning betyder, at der kun 
skal indblæses +5%.

Hurtig installation
Arbejdet udføres nemt og hurtigt 

uden at  genere husets beboere. Til hulmurs-
isolering skal der kun bores huller i fugen – 
det giver et pænere slutresultat og mindre 
tidsforbrug, når hullet  etableres og lukkes.
ISOVER InsulSafe komprimeres ved udblæs-
ning og lægger sig som et fast og stabilt 
isoleringslag, der smyger sig tæt om f.eks. 
spær, rørgennemføringer osv.

Et godt arbejdsmiljø
ISOVER InsulSafe har en lav vægt og 

støver minimalt, hvilket er godt for arbejds-
miljøet. Mindre støv ved indblæsning bety-
der også, at arbejdet kan udføres hurtigere 
og mere effektivt.

Bedste brandklasse
ISOVER InsulSafe er klassificeret i 

bedste brandklasse, Euroklasse A1, og er 

• God økonomi
• Hurtig installation
• Et godt arbejdsmiljø
• Bedste brandklasse
• Uorganisk, optager ikke fugt
• Høj isoleringsværdi
• Høj komprimeringsgrad
• Miljøvenligt
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Godt arbejdsmiljø og høj produktkvalitet 
gør ISOVERs løsuld til den bedste løsning!

Peter Oldenbjerg er ikke i tvivl: ISOVER 
InsulSafe er den nemmeste og bedste løs-
ning, når der isoleres lofter med løsuld. Og 
han taler med stor vægt. For som autoriseret 
indblæser har han mange års erfaring med 
isolering af boliger og har haft stort set alle 
de materialer, som isoleringsbranchen kan 
tilbyde mellem hænderne.

”ISOVER InsulSafe er på alle de vigtigste 
punkter den bedste løsning, jeg kender til, 
når det drejer sig om isolering af lofter med 
løsuld,” forklarer Peter Oldenbjerg.

Peter er især begejstret over, at der næsten 
ingen støvgener er ved ISOVER InsulSafe, 
hverken for den person, som fylder maskinen, 
eller den person, som står for indblæsningen 
– modsat andre typer materialer, som støver 
voldsomt.

ISOVER anbefaler, at man bruger heldragt, 
når man isolerer med løsuld på lofter. Men 
støvgenerne ved ISOVER InsulSafe er så små, 
medgiver Peter, at virksomhedens indblæsere 
i varmt vejr har kunnet arbejde i korte ærmer. 
Der er stort set ikke noget, som hvirvler rundt 
i luften og sætter sig på huden, forklarer han.

”Det føles mere tottet end andre produkter, 
og det bliver liggende,” siger Peter, som 
også peger på, at ISOVER InsulSafe sætter 
sig mindre efter indblæsningen end alterna-
tive materialer. Hvor glasuldsproduktet fra 
ISOVER maksimalt sætter sig med 5%, er 
hans erfaring, at andre materialer  kan have 
en sætning på 10-20%.

Erfaren indblæser om isolering af lofter: 
Med ISOVER InsulSafe® går det  
nemmere og hurtigere

”Det er et neutralt produkt, som 
fra start af – modsat andre  
isoleringsmaterialer – hverken kan 
brænde eller optage fugt.”

”Den bedste løsning, jeg kender 
til, når det drejer sig om isolering 
af lofter med løsuld.”

Længere på literen

”Samtidig går ISOVER InsulSafe ”længere 
på literen”. Vi bruger kun 15 kilo ISOVER 
InsulSafe pr. kubikmeter, hvor alternative ma-
terialer kan komme op i 30-40 kilo. Derfor er 
det meget hurtigere at arbejde med ISOVER 
InsulSafe,” slår han fast.

Også logistikken begejstrer. For ISOVER 
Insulsafe isoleringen fylder fra fabrikken i 
komprimeret tilstand langt mindre end alter-
native materialer. Derfor er det hurtigere og 
nemmere at transportere materialerne frem til 
den bygning, som skal isoleres.

”Dertil kommer, at det er flot og ensartet pak-
ket på pallerne. Så alting går bare så meget 
lettere for mig og mine medarbejdere, for 
eksempel når vi læsser lastbilen.”

For Peter Oldenbjergs kunder er det imidler-
tid slutresultatet, der tæller. Og her skuffer 
ISOVER InsulSafe heller ikke.

”Det står en stor koncern bag, og ISOVERs 
produkter har været mange år på markedet. 
Det er noget, som gør mine kunder trygge. 
Og så kan de også føle sig sikre på, at der ikke 
er tilsat en masse kemi til materialet. ISOVER 
InsulSafe er rent glasuld. Det er et neutralt 
produkt, som i byggeriet ikke lader sig påvirke 
af omgivelserne. Det kan ikke brænde og op-
tager ikke fugt,” siger Peter Oldenbjerg.
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For at sikre en optimal isoleringsværdi i de forskellige konstruktioner, installeres 
ISOVER InsulSafe med forskellige densiteter til forskellige installationer. Jo lavere 
λ-værdien* er, jo bedre isolerer produktet.

Dokumenteret ydeevne

ISOVER InsulSafe er CE-mærket. 
Dokumentation og ydeevnedeklaration 
(DoP) findes på www.isover.dk. Her kan 
du også læse mere om de vigtige pro-
duktegenskaber for ISOVER InsulSafe.

*λ-værdi (lambda-værdi) = isolerings-
værdi. Jo lavere værdi, desto bedre 
isoleringsevne.

Anvendelsesområde Densitet λ-værdi 
(W/m K)

Åben konstruktion:
Loftisolering > 15 kg/m3 0,042

Lukket konstruktion:
- Bjælkespærstag
- Hulmursisolering

> 30 kg/m3 0,034

Autoriseret ISOVER Indblæser Peter i færd med at isolere med ISOVER InsulSafe.
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Indblæsning af ISOVER 
InsulSafe®

Eksempel på indblæsning på loftet:

ISOVER InsulSafe er en løsuld af glas, som indblæses i hulmur, etageadskillelse 
eller på loft. Indblæseren udfører arbejdet med en indblæsningsmaskine og 
sikrer, at resultatet altid overholder kvalitetskravene.

 Indblæseren inspicerer loftrummet 
og sørger for, at loftkonstruktionen 
er forberedt korrekt i henhold til gæl-
dende instruktioner.

 Indblæseren blæser ISOVER 
InsulSafe ud, mens en medhjælper 
fylder i løsuldsaggregatet nede på 
lastbilen. Undervejs holdes øje med 
tykkelsen på isoleringslaget, og det 
sikres, at løsulden lægger sig tæt om 
bjælker, rør og installationer, så kulde-
broer undgås. 

 Slangen trækkes op i loftrummet. 
Sækkene tømmes i løsuldsaggregatet 
på lastbilen, og den løse uld rives op 
og blæses gennem slangen. 

 Så er loftet færdigisoleret! Efter 
endt indblæsning kontrollerer indblæ-
seren loftet, ryder op og foretager do-
kumention.
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Eksempel på andvendelsesområder:

Loftisolering og etageadskillelse
ISOVER InsulSafe støver minimalt, og det 
gør installationsprocessen på f.eks. lofter 
hurtigere ved udblæsning - uden nogen 
spildtid. En anden fordel er, at ISOVER 
InsulSafe takket være sin struktur bli-
ver liggende der, hvor det blæses ud. 
Dermed sikres den høje isoleringsevne 
vedvarende.

Tekniske specifikationer:
•  Fremstillet af ren glas til løs udblæsning 

på lofter og indblæst i hulrum
• Vægt: Ca. 12 kg per pose
• Maks. temperatur: 250° C
• Brand: A1 klassificeret som ubrændbar.
• Høj komprimering
•  ISOVER Byggeprodukter er produceret 

i henhold til den Europæiske produkt-
standard EN 13162 i henhold til bygge-
lovgivningen.

Eksempel på loftisolering med ISOVER InsulSafe.

Hulmursisolering
ISOVER InsulSafes stærke struktur gør, 
at det står fast og ikke synker sammen. 
Produktets mindre totstørrelse muliggør 
indblæsning i hulmuren via fugen. Med 
λ34 kan man opnå en bedre isolering 
ved renovering. Ved nybyggeri kan man 
opnå tyndere vægge på grund af den 
højere isoleringsværdi. 

Slip for at fjerne mursten!
Indblæseren borer hul i fugen og indblæser 
ISOVER InsulSafe via en slange med mund-
stykke. Det er næsten ikke til at se bagefter!



Vi har Autoriserede ISOVER Indblæsere over hele landet. 
Se, hvem der er nærmest dig på isover.dk 

Find din lokale indblæser

Få mere at vide på www.isover.dk/insulsafe 

Saint-Gobain ISOVER
Østermarksvej 4 
6580  Vamdrup

Telefon: 72 17 17 17 
E-mail: isover@isover.dk 

www.isover.dk
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