NIEUW
MET MIN. 30% GERECYCLEDE AIRPOP

IsoBouw Eco-vloerplaat
VLOERISOLATIE MET GERECYCLEDE
AIRPOP (EPS)

• Betere milieuprestatie

Met de nieuwe Eco-vloerplaat zet IsoBouw een

• Grote sponning rondom > goede onderlinge

verdere stap in het aanbieden van milieuvriendelijke
isolatiesystemen. Nu al behalen onze airpop-producten
de beste milieuscore. Met verhoging van het aandeel
gerecyclede airpop in de Eco-vloerplaat wordt deze
voorsprong verder vergroot.
Maar daar blijft het niet bij. Ook andere eigenschappen,
zoals de isolatiewaarde en de vormgeving, leveren extra
voordelen op.

www.isobouw.nl/Eco-vloerplaat

• Verhoogde isolatiewaarde (ʎ = 0,035)
aansluiting
• Handzaam formaat > verwerkingsgemak
• Uit voorraad leverbaar
• Handig lijnraster als hulpmiddel bij maatwerk

Eco-vloerplaat
VLOERISOLATIE MET GERECYCLEDE AIRPOP

Toepassingsgebied
Uitsluitend toepasbaar als isolatie onder vloeren die in het werk
gestort worden.

Productinformatie
Breedte
: 625 mm (600 mm werkend)
Lengte
: 1225 mm (1200 mm werkend)
Isolatie
: Wit/grijze EPS 100, met minimaal
30% gerecyclede EPS
Randafwerking : Rondom sponning (25 mm)

Dikte in mm
140

Platen per pak
4

Levertijd in werkdagen o.o.v.

Eco-vloerplaat RE 30
RD-waarde in m2 K/W*
4,0
5

* Conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een
projectspecifieke Rc-berekening

Structurele aanpak duurzaamheid
IsoBouw heeft haar duurzaamheidsdoelen vastgelegd in een
strategieplan 2030, genaamd ‘Improve to Preserve’. Op onze
website kunt u lezen hoe wij onze leefomgeving willen
beschermen door continue te verbeteren.
Een van de doelen is de inzet van grondstoffen die minimaal
voor 50% uit gerecycled materiaal bestaan of niet fossiel zijn.

Alle specificaties onder voorbehoud

De Eco-vloerplaat is een aanzet hiertoe.
Gezien de geformuleerde doelstelling mag u van ons verwachten dat het aandeel gerecyclede airpop in de toekomst
verder verhoogd zal worden, zowel in de Eco-vloerplaat als
ook bij andere bestaande of nieuwe producten. Wij houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.
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