HUNTON NATIVO® TRÄFIBERISOLERING

HUNTON NATIVO® Träfiberisolering ökar boendekomforten
samtidigt som den bidrar till att öka energibalansen i huset.
Isoleringsmaterial av träfiber har mycket bra diffusionsegenskaper och skapar därmed ett sunt inneklimat. Isoleringen är enkel
att bearbeta, den är allergivänlig och åldringsbeständig – detta är
en byggprodukt som kommer att vara i generationer.

TRÄFIBERISOLERING

En naturlig isolering som skivisolering eller blåsisolering

10 gånger större förmåga
att transportera fukt
Hunton Nativo® Träfiberisolering vill ta
upp och avge fukt (hydroskopiskt) i takt
med fuktförändringar i omgivningen. Det
ger stabila konstruktionsegenskaper som
tål vårt tuffa nordiska klimat med stora
variationer i luftfuktighet. Träfiberisolering har marknadens bästa förmåga att
transportera och avge fukt ut från
konstruktionen.
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TRÄFIBERISOLERING

Dubbel värmelagringskapacitet
Genom att välja Hunton Nativo® Träfiberisolering får du en produkt med unik
värmelagringskapacitet. Träfiberisoleringens termiska massa gör att den fungerar som ett värmebatteri som laddas
upp och sedan avger värme över tid.
Detta gör att innetemperaturen blir stabil
– på sommaren blir bostaden inte lika
snabbt varm och på vintern blir inte
bostaden så snabbt kall. Du kommer att
märka skillnaden! Lambda-värde 0,038
w/mK.

Sunt inneklimat
Hunton Nativo® Träfiberisolering är
dimensions- och formstabil oavsett om
du använder dig av skivor eller lös
isolering. Genom träfibrernas naturliga
förmåga att reducera luftrörelser i
isoleringen tätar den bra runt fönster och
regelverk. Lös isolering kan fylla ut och
täta där det annars är svårt att komma
åt. Med färre köldbryggor undgår du ett
kallt och dragigt hus och du får istället
högsta boendekomfort och en sundare
innemiljö med lägre värmekostnader.

Bra brandskydd
Hunton Nativo® Träfiberisolering varken
smälter eller brinner då träets naturliga
egenskaper gör att isoleringen förkolnar
vid brand och därmed skyddar konstruktionen från flammorna. Dessutom har vi
tillsatt en brandhämmare som består av
kväve och fosfor (ammoniumsulfat) som
ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att ta upp syre runt isoleringen när den eventuellt träffas av flammor.

Bearbetning
Isoleringskniv eller en tandlös handsåg.

Ljuddämpande
Hunton Nativo® Träfiberisolering har
utmärkta egenskaper som ljuddämpande
material. Träfiberisoleringen har mycket
fibrer och består även av mer massa (50
kg) per m3. Detta gör att träfiberisolering
absorberar och dämpar ljud extremt bra.

HUNTON NativoTräfiberisolering®
HUNTON Träfiberisolering kan du få både
som skivor och som lös isolering i golv, väggar
och tak.
Se närmaste blåsentreprenör www.hunton.fi
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