
Verantwoorde productie volgens G3 standaard
Isover Insulsafe Plus is gemaakt op basis van de Isover 
G3standaard. Deze nieuwe generatie glaswol geeft een driedub
bele garantie:

Garantie op uitstekende prestaties
• het G3assortiment biedt de best thermische prestaties
• de thermische, akoestische en brandveilige prestaties zijn gecerti

fi ceerd door onafhankelijk instituten

Garantie op zorg voor het milieu
• als grondstof wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas
• gedurende haar levensduur bespaart Isover minerale wol meer 

dan 100 keer de energie die nodig is om het te produceren, te 
transporteren, te verwijderen en af te voeren en beperkt daarmee 
bovendien de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2

• Isover werkt er voortdurend aan om haar emissies te verminde
ren, afval te sorteren en te recyclen en haar water en energiever
bruik te verminderen 

Garantie op gezondheid
• Isover minerale wol voldoet aan de Europese Richtlijn 97/69/EC 

waaruit blijkt dat minerale wol veilig is in productie en gebruik 
(EUCEBgecertifi ceerd)

Certifi cering
• KOMO attest: K91522/01
• CEmarkering
• Kwaliteitssysteem: gecertifi ceerd volgens ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertifi ceerd volgens ISO 14001

Verpakking
Zakken: Inhoud 1517,3 kg per zak. Besteleenheid: volle pallet van 
36 zakken. 

Verwerking
Alvorens tot naisoleren over te gaan, is het noodzakelijk iedere 
gevel constructie in en uitwendig aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen (o.a. met behulp van een endoscoop). Vervuilingen 
van de spouw dienen te worden verwijderd. Volledige spouwmuur
isolatie mag niet worden toegepast, indien het buitenblad is voor
zien van een sterk dampremmende buitenlaag (bijv. geglazuurde 
stenen of tegels) en bij sterk vorstgevoelige stenen (zoals bepaalde 
strengpersstenen).

Productomschrijving
Witte glaswolvlokken.

Toepassing
Isover Insulsafe Plus bestaat uit glaswolvlokken en is bestemd voor 
het thermisch isoleren van nietgeïsoleerde spouwmuren. Isover 
Insulsafe Plus wordt door gecertifi ceerde naisolatiebedrijven ver
werkt.

Productvoordelen
• waterafstotend
• blijvend hoge isolatiewaarde
• toepasbaar ongeacht buitentemperatuur
• effi  ciënte opslag en transport

Technische gegevens

Thermische eigenschappen: Rc-waarde

Dikte (mm) 40 50 60 70 80 90 100

Rc in m2.K/W* 1,10 1,32 1,54 1,77 1,99 2,22 2,45

* Rc volgens KOMOattest. Er is gerekend met een binnenblad van 
100 mm kalkzandsteen, 4 RVS spouwankers (Ø 4mm) per m2 en 
een buitenblad van 100 mm baksteen metselwerk.

Thermische eigenschappen: λdeclared

Zie KOMO certifi caat: K91522/01. De gedeclareerde waarde van de 
warmte geleidingscoëffi  ciënt (λD) is op 0,034 W/(mK) gesteld.

Brandveiligheid
Insulsafe Plus is onbrandbaar (A1 volgens EN 135011).

Vochtgedrag
• niet capillair
• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• waterdampdiff usieweerstandsgetal: µ ≈ 1,2

Het tegengaan van regendoorslag is de belangrijkste functie van 
een spouwmuur. Isover Insulsafe Plus is waterafstotend, werkt niet 
capillair en is niet hygroscopisch. Daarom is Isover Insulsafe Plus 
geschikt voor volledige spouwmuurvulling, met behoud van de 
regenwerende eigenschappen van de spouwmuur.

Overige eigenschappen
• rotvrij
• krimpt niet
• geen voedingsbodem voor ongedierte
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Voor het naisoleren van bestaande, niet geïsoleerde spouwmuren



Aanbrengen van de Insulsafe Plus
In het buitenspouwblad worden op regelmatige afstand op de krui
sing van eindvoeg en stootvoeg gaten geboord. Isover Insulsafe 
Plus wordt met speciale apparatuur in de luchtspouw geblazen, 
zodanig dat een goede vulling verkregen wordt. Na het vullen 
worden de gaten met specie dichtgemaakt. Een juiste verwerking 
van de Insulsafe Plus wordt zeker gesteld als de applicatie wordt 
uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een KOMOproces
certifi caat voor het aanbrengen van spouwisolatie. 
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Saint-Gobain Isover 

Postbus 96, 4130 EB Vianen
Tel.: 0347 35 84 00

E-mail algemeen: info@isover.nl
E-mail verkoop: verkoop@isover.nl

isover.nl
Productwijzigingen zijn voorbehouden. De meest recente informatie 
is te vinden op isover.nl


