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SKAL DU I GANG MED AT ISOLERE?
Så prøv Papiruld Iso-Let!

Papiruld Iso-Let er udviklet specielt til 
gør-det-selv-folk og håndværksmestre, 
der selv ønsker at isolere. Iso-Let er 
pakket så løst i posen, at det kan læg-
ges ud uden brug af maskine. 

Har du hænderne skruet godt på, og 
vil du gerne spare udgiften til en pro-
fessionel isolatør? Så vil du elske at 
isolere, når du oplever, hvor nemt det 
er at bruge Papiruld Iso-Let. 

 

Papiruld Iso-Let kan bl.a. anvendes her:

 • Loft - helt eller delvist
 • Gulv - helt eller delvist

Det kan også anvendes efter reparati-
onsarbejde såsom:

 • El-arbejde
 • VVS-arbejde
 • Udskiftning af loftlem

Før Efter



 

Vil du  

vide mere?
Kontakt Papiruld Danmark A/S 

på 48 14 11 88  

eller læs mere på:

www.papiruld.dk

Sådan gør du

• Lav et 60 cm snit på langs af   
   posen.

• Ryst Iso-Let direkte ud af posen.

• Fordel med hænder eller rive.

 
Se evt. en film om hvordan du gør på: 
www.papiruld.dk.

 
Derfor er det nemt!

• Løst pakket og kan lægges ud   
   uden brug af maskine.

• Hver pose vejer 10 kg, som gør den   
   nem at håndtere og let kan løftes  
   op på et loft.

• Hver pose dækker 3 m² i 100 mm 
   tykkelse - en hel palle dækker 45 m²  
   i 100 mm tykkelse.

 

 

DET BLIVER IKKE LETTERE

Byggeleder Henrik Christensen 
fra Henrik Nielsen A/S Murer- og 
Tømrerfirma i Hillerød: 

”Vi havde et åbent gulv, der 
skulle isoleres og lukkes hurtigt 
for, at vi kunne komme videre. 
Vi kendte ikke til Iso-Let i forve-
jen, men vi tog bare én pose ad 
gangen og fyldte i. Det var nemt 
at arbejde med, og vi havde in-
gen problemer med at lægge 
det ud, og afsluttede det pænt 
ved at trække en rive hen over.”
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Ring til Papiruld Danmark A/S på tlf.  
48 14 11 88 for nærmeste forhandler  
eller spørg efter Papiruld Iso-Let i din 
lokale tømmerhandel.

FAKTA 
Iso-Let består af overskuds- og retur- 
aviser, som er findelt og imprægneret 
med brandhæmmende salte.

Iso-Let har en europæisk teknisk god-
kendelse (ETA), som bl.a. dokumen-
terer en høj isoleringsevne og gode 
brandhæmmende egenskaber. 

Iso-Let er nemt og behageligt at arbej- 
de med.

Iso-Let er særdeles effektiv til lydiso-
lering, hvilket giver et forbedret inde-
klima med behageligt dæmpede lyd-
forhold.

Iso-Let produceres af Papiruld Danmark 
A/S i Hillerød, som har produceret 
Papiruld i snart 30 år. 

•

•

•

•

•


