
BUDYNKI ISTNIEJĄCE

Stropy i stropodachy
Materiał isofloc F umożliwia szybkie
i ekonomiczne docieplenie stropu  
i stropodachu, zgodnie z prawem 
budowlanym i najnowszym rozporzą- 
dzeniem o warunkach technicznych dla 
budynków. Włókna izolacyjne wdmu-
chiwane są w przestrzeń pomiędzy 
belkami stropu. Izolacji nie trzeba pra-
cochłonnie przycinać i dopasowywać. 
Nadmiar materiału można ponownie 
wykorzystać – nie ma odpadów mate-
riałowych. isofloc F w całości wypełnia 
przegrody. Włókna celulozowe dopa-
sowują się do każdej nierównej powierz- 
chni. isofloc F tworzy bezspoinową 
warstwę izolacyjną również w trudno 
dostępnych miejscach, takich jak 
wyprowadzenia rur.

Dach
Szybkie i sprawne docieplenie powierz- 
chni dachów skośnych wymaga uży- 
cia maszyn wdmuchujących i odpo-
wiednich dysz i końcówek do pneuma-
tycznej instalacji termoizolacji. Takie 

izolacje wykonują jedynie autoryzowa-
ne firmy wykonawcze. Metoda gwaran-
tuje kompletną izolację pustek budow-
lanych nawet o nieregularnych krawę-

dziach. Takie niekształtne pustki są 
powszechną cechą starych budynków. 
Dzięki metodzie wdmuchiwania likwi-
dujemy mostki termiczne i materiał 
tworzy bezspoinową warstwę izola- 
cyjną. Istniejąca pusta przestrzeń jest 
całkowicie wypełniona. Użytkownicy 
poddasza odczują jeszcze jedną zaletę 
izolacji isofloc F: wysoka zdolność  
gromadzenia ciepła w okresie letnich 
upałów chroni poddasze przed wysoką 
temperaturą.

Ściany zewnętrzne
Docieplenie ściany zewnętrznej mate-
riałem isofloc F wymaga zamontowania 
trwałej osłony na ścianę zewnętrzną. 
Może to być np.: pokryta tynkiem 
lekka płyta pilśniowa. isofloc F jest 
wtedy wdmuchiwany w przestrzenie 
pomiędzy płytą osłonową a ścianą 
zewnętrzną. Wszelkie nierówności 
ścian nie mają znaczenia dla celulozy. 
Materiał wypełnia całą dostępną prze-
strzeń. Otwarta na dyfuzję pary wodnej 
struktura izolacji zewnętrznej długo-
trwale chroni przed szkodami budow-
lanymi spowodowanymi wilgocią.

isofloc F
Celulozowy materiał 
izolacyjny z Dämmstatt

 isofloc F nadmuchiwany między belki stropu.

 Dwa identyczne budynki. Budynek po prawej
 ma nieprawidłowo zamontowaną izolację z waty
 szklanej. Uciekające ciepło częściowo roztopiło
 śnieg zalegający na dachu. Powstałe sople lodu
 zagrażają zdrowiu mieszkańców. Budynek po
 lewej docieplono materiałem isofloc F. Szczelne
 docieplenie dachu ogranicza ucieczkę ciepła
 z budynku.

7 powodów dla których warto 
stosować isofloc F

• bezspoinowy montaż dowolnej 
grubości izolacji metodą 
wdmuchiwania

• ochrona przed zimnem dzięki 
pęczkowanej strukturze włókien

• ochrona przed nagrzewaniem się  
budynków latem dzięki dużej 
pojemności cieplnej materiału

• skuteczna ochrona 
przeciwpożarowa

• ochrona konstrukcji przed  
wodą kondensacyjną dzięki 
sorpcji wilgoci

• rezygnacja z chemicznej  
ochrony drewna

• ekologia - powstaje  
z surowców odnawialnych



Właściwości Dane techniczne Uwagi / Norma

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lD 0,037 W/(m • K) DIN-EN ISO 10456

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła lR 0,037 W/(m • K) DIN-EN ISO 10456

Klasa reakcji na ogień 25-65kg/m³: B-s2, d0 /E                             DIN-EN 13501-1   
(trudnopalny / palny)                             

Odporność na rozwój pleśni 0, brak wzrostu ISO 846

Współczynnik oporu dyfuzyjnego m 1–2

Oporność przepływu powietrza r ≥ 6 kPa • s/m² DIN-EN 29053

Ciepło właściwe materiału c 2150 J/(kg · K)

Przepuszczalność gazów 4 m³/(m² • h) przy 50 Pa
(mierzona przy 75 kg/m3, 16 cm grubości, pomiędzy niesklejoną papą)

Wilgotność normalna ok. 7 %

Nasiąkliwość 12 % DIN 52620

Gęstość objętościowa (zasypowa)* 25–50 kg/m³
40–65 kg/m³
30–65 kg/m³

dachy płaskie, stropy – nadmuchiwanie
dachy skośne, ściany – wdmuchiwanie
natryskiwanie

Surowiec papier gazetowy, 10% addytywów chemicznych

Sposób pakowania Worki PE po 11,5 kg

* Gęstość wbudowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleca odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.
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NOWE BUDOWNICTWO

Budownictwo drewniane
isofloc F to rozsądny wybór na materiał 
izolacyjny dla budynków drewnianych. 
Lekkie konstrukcje drewniane nie mają 
takiej zdolności utrzymania ciepła jak 
budowle masywne. Termoizolacja  
z celulozy isofloc F ma parametry  
na tyle dobre, że z powodzeniem 
wyrównuje te różnice. isofloc F to naj-
lepszy wybór dla osób chcących mie- 
szkać w ekologicznym domu drewnia-
nym. Ten naturalny materiał izolacyjny 
może być wykorzystany także w bu- 
dynkach drewnianych, w których nie 
użyto chemicznych prezerwatów drew-
na. isofloc F pomaga chronić drewno:
• zapewnia szybkie wysychanie  

w przypadku zastosowania 
wilgotnego drewna

• warstwa izolacji ma wystarczającą 
elastyczność i stabilność oraz nie  
posiada spoin, w których 
mogłaby zgromadzić się woda 
kondensacyjna.

isofloc F to dobra izolacja termiczna 
i dźwiękowa dla wszystkich elementów 
budowli drewnianych: stropów, podłóg, 
dachu, ścian zewnętrznych i wewnętrz-

nych ścianek działowych. Bezspoi- 
nowa, szczelna warstwa izolacyjna 
o parametrach materiału isofloc F  
przynosi wymierne oszczędności. 
Sprawdzenie szczelności budynku  
za pomocą testu „blower door” uwi-
dacznia, że użycie izolacji z celulozy 
daje wyższy stopień uszczelnienia niż 
inne materiały izolacyjne.

Budowle masywne (murowane)
Docieplenie celulozą dachów skośnych 
czy stropodachów w budynkach muro-
wanych jest najlepszym sposobem 
ochrony przed niskimi i wysokimi tem-
peraturami. isofloc F zalecany jest rów-
nież do zasypywania lekkich ścianek 
wewnętrznych w celu polepszenia izo-
lacyjności dźwiękowej.

Rozwijający się i wykwalifikowany zakład produkcyjny  
i firmy wykonawcze stanowią gwarancję dobrej izolacji. 
Produkcja isofloc F posiada certyfikat DIN EN ISO 9001. 
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