Comfortpanel, Rollisol Plus, Sonestrong Pro, Amarillo Isolatiesysteem.
Isolatie; dakisolatie.

Glaswol isolatie.
Isover glaswol bestaat uit onder andere zand en soda, het grootste deel van de grondstof is gerecycled glas.

Glaswol isolatieplaten en rollen.
Comfortpanel heeft aan beide zijden een comfortabel glasvlies voor een prettige verwerking.
Rollisol Plus is een spijkerflensdeken (een zijde alu kraft) voor de isolatie van hellend dak.
Sonestrong Pro is een compleet isolatie-systeem, inclusief stevige witte afwerking en bevestigingsprofielen voor het snel na-isoleren van een hellend dak.
Amarillo isolatiesysteem is een compleet isolatiesysteem dat zich kenmerkt door een strakke, hoogwaardige en stootvaste afwerking zonder tussenprofiel.

Eenvoudige, prettige en strakke verwerking.
Zeer geschikt voor renovatie van gevels, wanden,vloeren, plafonds en daken.

De producten zijn in vele diktes verkrijgbaar en gemaakt op basis van de Isover G3-standaard.
Deze generatie glaswol geeft een driedubbele garantie; garantie op uitstekende prestaties, garantie op zorg voor het milieu, garantie op gezondheid.

Opgenomen in ISSO databank. KOMO-productcertificaat (geldt niet voor Sonestrong Pro), CE-markering, kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens ISO 9001,
milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens ISO 14001.
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties, waarmee glaswol een oneindig aantal keren kan worden gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal.
Isover werkt er voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Isover minerale wol voldoet aan de Europese Richtlijn 97/67/EC waaruit blijkt dat minerale wol veilig is in productie en gebruik (EUCEB-gecertificeerd) het verbeterde
bindmiddel beperkt de emissies van VOC’s (vluchtige organische stoffen) tot een minimum (Eurofins Gold gecertificeerd).

De producten worden geleverd in pakken/rollen. Pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
Sonestrong Pro en Amerillo dienen binnen opgeslagen te worden. Bij Amerillo moet de ruimte droog, verwarmd en geventileerd zijn.
1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.

01-06-22

