
NYT PRODUKT!  
 

Papiruld Iso-Let 

UDEN BRUG 

AF MASKINE
 
 

FORETRÆKKER DU AT ISOLERE 
EGNE PROJEKTER?

SÅ PRØV
ISO-LET
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ISOLERER DU SELV?
Er du tømrer- eller snedker- 
mester og foretrækker at isole-
re egne projekter? 

Så prøv Papiruld Iso-Let!

Papiruld Iso-Let er udviklet specielt til 
tømrer- og snedkerfimaer med egne 
mindre isoleringsopgaver og reparati-
onsarbejde, som ikke kræver brug af 
en professionel isolatør med maskine. 

Dine medarbejdere vil fremover elske 
at isolere, når de ser, hvor nemt det er 
at isolere med Papiruld Iso-Let. 

Placér 10 kilos posen, der hvor du 
skal isolere. Skær et snit på 60 cm i 
posens længde, og fordeler isolerin-
gen direkte fra posen i et jævnt lag.  
 
Så enkelt er det!

Papiruld Iso-Let kan anvendes i alle 
åben konstruktioner fx.:

 • 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 

på 48 14 11 88 eller  

Søborg Tømmerhandel.  

Eller læs mere på:

www.papiruld.dk

Sådan gør du

• Lav et snit på 60 cm på langs af   
   posen.

• Fordel Iso-Let direkte fra posen.

• Fordel med hænder eller rive.

 
Se evt. en film om hvordan du gør på: 
www.papiruld.dk/iso-let.

 
Derfor er det nemt!

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

• Pakket i poser á 10 kg så de er nem-  
   me at håndtere.

• Sælges i hele paller á 15 poser.

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

Papiruld Iso-Let kan købes hos  
Papiruld Danmark A/S eller Søborg 
Tømmerhandel. Du bestemmer selv 
leveringssted - på dit værksted eller 
byggeplads. Eller du kan afhente på 
Papiruld Danmarks fabrik i Hillerød.

 

 

DET BLIVER IKKE LETTERE



FAKTA 
• Papiruld Iso-Let består af danske over-

skuds- og returaviser, som er findelt og 
imprægneret med brandhæmmende 
salte.

• Papiruld Iso-Let har en europæisk tek-
nisk godkendelse (ETA), som bl.a. 
dokumenterer, at Papiruld har en høj 
isoleringsevne og gode brandhæm-
mende egenskaber. 

• Papiruld Iso-Let er nemt og behageligt 
at arbejde med.

• Papiruld Iso-Let er særdeles effektiv til 
lydisolering, hvilket giver et forbedret 
indeklima med behageligt dæmpede 
lydforhold.

• Papiruld er et dansk produkt, som har 
været på markedet i 28 år. 

Din lokale tømmerhandel:
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