THERMOFLOC INBLAASBAAR ISOLATIEMATERIAAL -

ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

VOOR VLOEREN, WANDEN EN PLAFONDS

NAADLOOS EN ZONDER AFVAL

ENERGIE-EFFICIËNT

WAT I S T H E R M O F L O C ?

WA A R W O R D T T H E R M O F L O C I N G E Z E T ?

HOE WORDT THERMOFLOC VERWERKT?

THERMOFLOC VOORDELEN ONDERVINDEN

THERMOFLOC cellulose-isolatie is een gecertificeerd,
kwalitatief hoogwaardig isolatiemateriaal, dat
gewonnen wordt uit gesorteerd krantenpapier.
De hoge kwaliteit van het product wordt bevestigd
door een Europese goedkeuring, ISO-certificering en
de onderscheiding met het keurmerk van Natureplus.

THERMOFLOC cellulose-isolatie wordt ingezet
in vloeren, wanden en daken. In combinatie met
THERMOFLOC dampremmende folies, dampopen
folies voor dak en muur plus de bijbehorende lijmtechniek ontstaat er een geïntegreerd en efficiënt
isolatiesysteem, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
Dit zorgt het hele jaar door voor een behaaglijk
binnenklimaat en verlaagt bovendien aanzienlijk
uw stookkosten.

THERMOFLOC cellulose-isolatie wordt door gecertificeerde verwerkers aangebracht met speciaal daarvoor uitgeruste THERMOBLOW inblaasmachines.
Het isolatiemateriaal wordt hiervoor onder luchtdruk in de holle ruimten van constructie onderdelen
getransporteerd en conform de verwerkingsrichtlijnen samengeperst, zodat er een naadloze, doorlopende en diffusieopen isolatielaag ontstaat.

THERMOFLOC cellulose-isolatie zorgt niet alleen
over bouwbiologische en ecologische voordelen,
maar heeft ook technisch het een en ander te bieden. Door de geringe lambdawaarde van 0,039
zijn er uitstekende isolatiewaarden mogelijk. De
organische eigenschappen van het isolatie materiaal maakt de opname en de gecontroleerde afvoer
van vocht mogelijk, wat onder andere voor een
behaaglijk binnenklimaat zorgt – in de winter is
het weldadig warm in uw kamers en in de zomer
aangenaam koel.
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Al meer dan 100 jaar wordt dit cellulose isolatiemateriaal succesvol en efficiënt gebruikt.

Door de uitstekende isolatie-eigenschappen gebruiken steeds meer opdrachtgevers in heel Europa de THERMOFLOC cellulose-isolatie – hetzij in
de nieuwbouw of in de renovatie van bestaande
gebouwen.
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Het 100% organische isolatiemateriaal is uit bouwbiologische en ecologische oogpunten een bijzonder verdraagzame grondstof, die geproduceerd
wordt met weinig energie.
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NATUURLIJK ISOLATIEMATERIAAL

Er is praktisch geen afval, omdat er altijd precies
de voor de desbetreffende constructie benodigde
hoeveelheid isolatie materiaal in het constructieonderdeel geblazen wordt.
Hoeken en gaten en de kleinste holle ruimte worden
voor 100% helemaal opgevuld.

Een ander voordeel van dit verwerkingsproces
kenmerkt zich doordat er verschillende dikten van
het isolatiemateriaal gedekt kunnen worden met
slechts één product.

BOUWPROJECTEN

THERMOFLOC verkooppartners bij u in de buurt:
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Infor matie op www.ther mofloc.com
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Op basis van de uitstekende isolatie-eigenschappen vertrouwen steeds meer opdrachtgevers in
heel Europa op de THERMOFLOC cellulose-isolatie – hetzij in de nieuwbouw of in de renovatie
van bestaande gebouwen.

ISOLEERT U INTELLIGENT?
In de zomer aangenaam koel & in de winter behaaglijk warm!
Voor het hele jaar door optimale behaaglijkheid!
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Verantwoordingsvolle

omgang met ressources

