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GODE
GRUNDE

TIL AT
ISOLERE
MED
TRÆFIBERMÅTTER
FRA STEICO

NATURLIG GOD ISOLERING

Fordi
ISOLERING
FRA STEICO
GIVER EN
DEJLIG
følelse
Du vil ikke se isoleringen. Men
du vil føle den. Dag efter dag.
Skjult i tag og væg. STEICO isoleringsmaterialer giver komfort og
sundt indeklima i hele huset.
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NATURLIG ISOLERING.

Isolering fra STEICO består
af friske ubehandlede
nåletræer – uden tvivlsomme
tilsætningsstoffer. Men
med alle naturens egne gode
egenskaber.
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ISOLERING MOD KULDEN.
Som certificeret isolering af passivhusinstituttet er STEICO et ideelt valg til
energibesparende bygninger.
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ISOLERING MOD VARMEN.
Isoleringen fra STEICO holder
sommerheden ude. Så kan du
også være cool på de varme
sommerdage.
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Fordi
både
KLIMABESKYTTELSE
og
INDEKLIMA
er
vigtige.
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AKTIV BESKYTTELSE AF KLIMAET.
I 1 kg træfiberisolering er der 1,2 kg CO2.
STEICOs isolering til et typisk etfamilieshus,
binder lige så meget CO2 som en lille bil
udleder med 200.000 km
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ET SUNDT HJEM.
Træfibrenes fugtighedregulerende
egenskaber giver et bedre
indeklima. Takket være de
naturlige træfibre, uden tvivlsomme
tilsætningsstoffer, er STEICOs
isoleringsmaterialer også velegnet
til personer med allergi.
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LYDISOLERING
Uanset om det er tag, væg
eller loft, så har træfibrene
en lyddæmpende egenskab.
Så du har altid ro inden for de
fire vægge. Også som trinlydsisolering
i gulvkonstuktioner kan man med stor fordel
anvende STEICOs produkter.

®

STEICO zell

Holzfaser-Einblasdämmung

sehr gut
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FUGT.
STEICO isoleringsmaterialerer vandafvisende.
Sådan beskytter du mod
regn, også selvom tagstenene
har været beskadiget.
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DIFFUSIONSÅBEN.
STEICOs isoleringsmaterialer er
vanddampsgennemtrængelig.
På den måde beskytter
isoleringen mod fugtophobning
og dermed byggematerialerne.

Fordel nr.

9

BRANDSIKRING.
Træ kan brænde.
Ubestridelig.
Men STEICO isoleringsmaterialer har i tilfælde af
brand en gunstig, langsom og kontrollerbar
brandadfærd – og udvikler betydeligt mindre
røg end mange andre isoleringsmaterialer.
Derfor er det også muligt med brandsikre
konstruktioner til klasse RE I90 med STEICO
isoleringsmaterialer.
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Fordi vores
ERFARING
ER DIN
SIKKERHED.
STEICO er markedsledende
producent af træfiberisolering.
Vores produkter har været
benyttet i årtier i hundredetusinder af bygninger i hele
Europa.
På www.steico.com kan du
finde flere informationer om
vores inovative produkter.
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STEICO – Naturens byggesystem
Vedvarende
råvarer uden
skadelige
tilsætnings
stoffer

Bedre
isolering mod
kulden om
vinteren

God varme og
hedebeskyttelse om
sommeren

God brandsikring

Bedre lyddæmpning

Regnsikret og
diffusionsåbent

Isoleringen
giver et bedre
indeklima

Sparer energi
og øger
bygningens
værdi

Miljøvenligt
og genanvendeligt

Din STEICO-partner

NATURLIG BEDRE ISOLERING

