
SKAL DU ISOLERE?
SÅ PRØV 

isolet

Nemt at 

arbejde med 

uden brug af  

maskine 

 



SKAL DU I GANG MED AT ISOLERE?
Så prøv Isolet papiruld!

Isolet er udviklet specielt til gør-

det-selv-folk og håndværksmestre, 

der selv ønsker at isolere. Isolet er          

pakket så løst i posen, at det kan 

lægges ud uden brug af maskine. 

Har du hænderne skruet godt 

på,  vil du elske at isolere, når du             

oplever, hvor nemt det er at bruge 

Isolet. 

 

Før Efter

Jesper Jensen fra entreprenørvirksom-
heden Færch & Co. anvender Isolet  og 
fortæller: 

Det er nemt at arbejde med i en             
strøkonstruktion og uden brug af   værktøj. 
Det er meget nemt at håndtere og meget              
hurtigere og bedre at arbejde med end 
batts. Husk støvmaske og handsker - det er 
rarest. ”

”

Isolet  kan bl.a. anvendes her:

• Loft 

• Gulv 

• Etagedæk

• Strøkontruktion 

Det kan også anvendes ved 

reparationsarbejde såsom:

• El-arbejde

• VVS-arbejde

• Udskiftning af loftlem



Vil du vide mere? 
Kontakt Nviro CBI Papiruld 
48 14 11 88 / 97 12 65 00 
eller læs mere på:
www.nviro.dk

DET BLIVER IKKE LETTERE
Sådan gør du

Skær posen op langs markeringen.

Ryst Isolet direkte ud af posen.            

Fordel med hænder eller rive.

Vi anbefaler altid brug af støvmaske og 

handsker.

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 ca. 2,8 m² i 100 mm     

tykkelse.

En hel palle dækker 55 m²  i 200 mm        

tykkelse.

Det tager ca. et minut at isolere 1m2         

med 100 mm.

Der er 39 poser på en palle.
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Øst
Langebjerg 1 
4000 Roskilde 
Tlf.: 48 14 11 88

Vest
Bredgade 52 
7480 Vildbjerg 
Tlf.: 97 12 65 00

Forhandles af din lokale byggevareleverandør

SPAR CO2-UDLEDNING NÅR DU ISOLERER
Isolet består af 90% genbrugsaviser og udleder ca. 

91% mindre CO2 pr. m3 sammenlignet med stenuld.*

Isolet er meget velegnet til alle former for byggeri 

over sokkelhøjde. I sin form af papirgranulat har det 

gode isoleringsegenskaber til både nybyggeri og 

efterisolering.

Isolet har en europæisk teknisk godkendelse (ETA), 

som bl.a. dokumenterer en høj isoleringsevne og 

gode brandhæmmende egenskaber.

Isolet er særdeles effektiv til lydisolering, hvilket 

giver et forbedret indeklima med behageligt 

dæmpede lydforhold.

*www.materialepyramiden.dk


