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De dunne isolatie oplossing
voor renovatie van daken
Afmetingen

1m
30 m

Verstevigd
Puur aluminium

Nieuwe alu tape !

Reflectie van 94%

Hoge vochtweerstand

Extra stevig

Kleeft in alle atmosferische
omstandigheden

Speciaal lage temperaturen

Tape van 50 m x 75 mm
gratis met elke rol van 30 m²

10 mm

Vlakke overlappingen
dankzij de aan beide kanten
extra flap in alu van ±70 mm

Fysisch vertakt
Polyolefineschuim
Superisolerende gesloten
microcellen

isolatie
Water- en luchtdicht onderdak

Ultra presterende

Isolatie en onderdak in één product
Thermosulit
is
een
dunne
isolatie die werkt volgens het
reflectieprincipe. Eveneens dienst
doende als onderdak, is het de
ideale oplossing voor de renovatie
van daken van buiten uit.
Thermosulit wordt in dit geval
tussen de kepers en de dakpannen
geplaatst. Bij de inrichting van
onderdaken, kan het eveneens
langs de binnenkant onder de
kepers worden geplaatst.

Kou

Warmte

Fris

Warmte

Warmte in winter

Fris in zomer

Hoge thermische doeltreffendheid
=
Hoge energiebesparing
Studies en onafhankelijke proeven die werden uitgevoerd door het erkende
Hallam University of Sheffield in Groot-Britannië hebben aangetoond dat de
prestaties van thermische isolatie van de Thermosulit, gebaseerd op het
energieverbruik in winterse omstandigheden, te vergelijken zijn met degenen die
werden verkregen door mineraalwol van 20 cm (U = 0,2 W/m2K* / Rt = 5
m2K/W*)! Vindt een samenvatting van het officiële rapport en de resultaten van
andere studies terug op www.thermosulit.be. *CIM Report of the Sheffield Hallam University

Functioneel comfort
� Verdeelt de warmte tijdens de winter
� Houdt de onderdaken koel tijdens
de zomer

� Niet giftig
� Verspreid geen vuur
� 100% lucht- en waterdicht
� Bewezen doeltreffendheid (CIM 2007)
Plaatsingscomfort
� Snel en eenvoudig te plaatsen
� Soepel en dun
� Plaatsbesparend
� Zeer stevig
� Aluminiumtape inbegrepen
� Geïntegreerde platte overlappingen

Platte overlappingen
Thermosulit beschikt over een
exclusief overlappingssysteem voor
een zijdelingse plaatsing zonder
verdikking ! De plaatsing van het
latwerk is perfect en er is geen
enkel productverlies. Het is uiterst
belangrijk om de overlappingen
volledig lucht- en waterdicht te
maken met de bijgeleverde tape.

DAKOTHERM
Ontdek ook onze
dampschermen, de ideale
complementen voor
vezelachtig isolatiemateriaal.

N.B. : Tegenwoordig verkrijgen thermoreflecterende isolatieproducten geen toekenning van regionale of nationale premies in België. Een
erkenningsprocedure werd ingeleid bij de Europese instanties door de vereniging van producenten van dunne isolatiematerialen. Deze procedure zal
toelaten om de doeltreffendheid van dunne isolatie naar zijn juiste waarde te erkennen in de lidstaten van de Europese Unie.

Ontek onze reflecterende isolatiemateriaal op www.thermosulit.be
Insulco bvba • Industriezone zuid (1) • Rue Buisson aux Loups 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067 41 16 10 • Fax : 067 41 16 16 • insulco@insulco.be
De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen
enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van
derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten. Editie 09/2015

