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Blåseisolasjon

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst er
varmeisolasjon laget av defibrert trefiber. Isolasjonen
har varierende densitet ca. 30 – 45 kg/m3. I lukkede
konstruksjoner komprimeres isolasjonen med en
densitet på inntil 45 kg pr. m3, avhengig av
konstruksjonstype. Ved isolering fra utside, og
etterisolering generelt, blir isolasjonen hovedsakelig
blåst inn gjennom hull isolatøren borer i
konstruksjonen. I nybygg blåses isolasjonen
hovedsakelig gjennom hull som isolatøren lager fra
innsiden i dampbrems eller lignende.
Inneholder: Trefiber, ammoniumsulfat (ca 6%).
NOBB varenummer: Ikke i NOBB
Dimensjon:

Se produktbeskrivelse

Farge:

Lys

Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll
Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert og tatt hensyn til under byggeperioden.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Tåler noe fukt, såfremt produktet har mulighet for uttørking.
Renholdsvennlighet
Ikke relevant.
Øvrige opplysninger
Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst skal være beskyttet mot fuktpåvirkninger, og vanligvis være
plassert i konstruksjonen slik at isolasjonen er tildekket med et lufttett sjikt fra alle kanter. Mot kalde
loftsrom o.l. kan isolasjonen være utildekket.
Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst skal alltid være beskyttet under transport og lagring med en
emballasje som forhindrer fuktpåvirkning. Produktet skal sorteres som trevirke på byggeplass/ ved
avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. For andre opplysninger
besøk Hunton eller Norsk Trefiberisolering (NTI) sine nettsider.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/distributør

Hunton Fiber AS / Norsk Trefiberisolering AS

Postadresse

Niels Ødegaards gt. 8

Postnr. og poststed

2810 Gjøvik

Telefon

61 13 47 00 / 97 00 95 00

E-post

teknisk@hunton.no / info@trefiberisolering.no

Internett
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