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holzFlex®

houtwolisolatie voor de hoogste eisen
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holzFlex®
Beschrijving
Dankzij de grote flexibiliteit is holzFlex® goed te verwerken en past het zich optimaal aan de stijlen/kepers aan.
Homatherm holzFlex® biedt de perfecte combinatie van bouwfysische eigenschappen (dampopen, bescherming tegen kou, hitte,
geluid en vocht) voor veelzijdige toepassingen, optimaal voor gebruik in ruimten tussen de sporen/kepers/spanten voor gevelisolatie
of buitendakse isolatiesystemen. Door de sterke, isolerende eigenschappen blijft uw woning langer koel in de zomer en langer
warm in de winter.

Algemene eigenschappen
- samenstelling				houtvezels, polyolefinvezels 7%, ammoniumpolyfosfaat 8%
- productieprocédé			
droog procédé
- specifieke warmtecapaciteit		
2100 J/(kg K)
- nominale warmtegeleidingswaarde
0,038 W/(mK)
- densiteit				50 kg/m³
- brandwerendheid			
euroklasse volgens EN 13501-1 E

Formaten
Formaat: 1220 x 580 mm (levering in de vorm van flexibele matten met een driedimensionaal, homogeen netwerk)
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Toepassingen
- isolatie tussen sporen/kepers/spanten
- isolatie van holle ruimtes van wanden in houtskeletbouw en houten paneelconstructies
- isolatie van houten balkenplafonds
- plafondisolatie
- kan achter Homatherm® pleisterwerkgevelsystemen worden gebruikt
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