GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Isover Vario assortiment voor luchtdicht bouwen.

Toepassingsgebied

23. Luchtdicht bouwen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Het Vario assortiment bestaat o.a. uit verschillende soorten tape, folie en kit.

Samenstelling

De producten binnen het Vario assortiment zijn allemaal op elkaar afgestemd om te
zorgen voor een gegarandeerde, blijvende luchtdichte afwerking. Goed isoleren is
luchtdicht afwerken.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Een moderne woning isoleren is meer dan gewoon bescherming bieden tegen warmte, koude of geluidshinder. Woningen moeten
tegenwoordig voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en energie-efficiëntie. Ook een gezond
binnenklimaat wordt een steeds belangrijkere factor. Om optimale thermische waarden en een goede luchtkwaliteit te combineren,
moet er bijzondere aandacht geschonken worden aan de professionele uitwerking van een perfecte luchtdichtheid en een
gecontroleerde ventilatie. Met het Isover Vario assortiment bent u gegarandeerd van een blijvende luchtdichte afwerking.
Het principe van luchtdicht bouwen is essentieel omdat het zorgt voor: het voorkomen van vochtproblemen, energiebesparing, goede
geluidwering, verbetering van het wooncomfort, een positief effect op de gezondheid.
Isover Vario KM Duplex is een luchtdichte vochtregulerende klimaatfolie. Deze folie voorkomt vochtproblemen en houtrot van geïsoleerde
kappen en (voorzet)wanden.

Productspecificaties

Het bestaat uit diverse accessoires: Klimaatfolie Isover Vario KM Duplex UV, Enkelzijdige tape Isover Vario KB1, Dubbelzijdige
bevestigingstape Isover Vario KB2, Isover Isover Vario Double fit kit, Isover Vario Multitape SL, Isover Vario Stos.

Productieproces

Isover Vario KM Duplex klimaatfolie: TNO rapport nr. 2005-BCS-R0468, Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens ISO 9001,
Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens ISO 14001.
N.v.t.

Verpakkingsmateriaal

N.v.t.

Certificaat/label

Effect op GPR score

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 2.4.1 Milieu proces; 3.3.5 Wintercomfort overige kenmerken.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

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 binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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