Datablad

BRUK

ISOLATØRENS
FORETRUKNE VALG

Woodfibre legger seg tett rundt konstruksjoner og
røropplegg. Det synker ikke, lett å spraye på og gir ingen
hudproblemer. Det er ingen kutting eller material rester.
Dette sparer deg som isolator for dyrebar tid og sikrer
økonomien i alle situasjoner.

Woodfibre er Svensk trefiber isolasjon med høy
isoleringsverdi.

TYPISKE BRUKSOMRÅDER ER:
Den tar opp og transporterer fukt så fuktskader
unngås. Den høye isoleringsevnen, kombinert med
fukttransport og enkel installasjon gir Woodfibre flere
sterke fordeler fremfor andre lignende
isolasjonsmaterialer.

• Beskyttede og verneverdige bygninger
• Nybygg
• Etterisolering

MILJØVENNLIG OG CO2 BESPARENDE:
Wood fiber er laget av rene granfibrer (trefiber) tilsatt ett
flammehemmende bindemiddel.

• Woodfibre er bærekraftig og miljøvennlig.
• Woodfibre er laget av grantrefibrer fra bærekraftig

svensk skogbruk og er 100% resirkulerbart.

Som løs ull har den masse stillestående luft i og rundt
trefiberen. Dette gir en god varmeisolerende effekt.
Samtidig har den en fukttransporterende effekt som
innebærer at isolasjonen medvirker til å unngå
fuktskader på bygningen.

• Den rene trefiber isolasjonen sikrer ett sunt inneklima

og bruker mindre CO2 under produksjon av Woodfibre,
enn mengden av CO2 trefiber isoleringen tar opp.
• Woodfibre er laget av trevirke som ikke er egnet til
annet konstruksjonstrevirke og dette sikrer full
utnyttelse av moderne skogbruk.

Det at isoleringens høye isolasjonsevne opprettholdes
selv når den transporterer fukt, gjør Woodfibre til en
svært effektiv isolering i forhold til mange andre vanlige
isolasjonsmaterialer.

TEKNISKE DATA

WOODFIBRE ER DEN FORETRUKNE ISOLASJONEN
BLANT ISOLATØRER:
• Ett isoleringsmateriale for mange formål.
• Forenkler lagerhold.
• Komprimert emballasje som sikrer høy tetthet og krever

liten plass.

Sertifisering: EN 13501-1: 2007 + A1: 2009
Emballasje: Komprimert 15 kg sekk
Bindemiddel: 5% amoniumpolyfosfat
Flammehemming: 3% Vital Protect
Brann: D, s1-d0
Tetthet: 30-50 kg / m3
Lambda / Isoleringsevne: 0,037 W / (mK)
Isolasjonsegenskaper åpen konstruksjon: 0,038 W /(mK)

• Brukervennlig, sprutes utover som løs ull, kan brukes i

trange problemområder.
• Er ikke irriterende eller farlig for huden.
• Høy isolasjonseffekt motvirker

HAR DU FLERE SPØRSMÅL OM
TREFIBERISOLERING?

dråpedannelser/fuktskader og påfølgende
erstatningskrav fra kunder.
• Gode flammehemmende egenskaper som minsker
risikoen for brannspredning.
• Gir en sterk miljøprofil ved å være en isolator som
bruker miljøvennlig isolasjon.
• Rask å legge og gir et godt arbeidsmiljø.

Les mer på www.woodfibre.no eller kontakt daglig leder i
Woodfibre Norge As - Atle Moene på tlf +47 467 41 872.
Mer informasjon finner du også på produsentens
nettside Woodfibre i Norden AB www.woodfibre.se eller
kontakt produsenten Krister Gustafson på
tlf +46 70-662 51 25.
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