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Cellulózszigetelés

• Hatékony szigetelés - állandó kiváló minôség.

• Jó kitöltôképesség - a legszûkebb és legapróbb üregeket is kitölti, így a szükséges

tömörség problémamentesen elérhetô.

• Idô és költségtakarékos - ideális diffúzióra nyitott szerkezetekhez.

• Mentes minden káros anyagtól - teljesen természetes, egészségre ártalmatlan.

• Restaurálás - régi épületek felújításánál is jól alkalmazható.

Mi is az ISOCELL?

Az újságpapír egy

újrahasznosítási folyamat révén

szigetelôanyaggá alakul.

A papírt darálást követôen

pelyhekké alakítjuk, melyeket egy

gép segítségével a kitöltendô

üregekbe fújhatunk.

Egyszerûen nagyszerû!

Kézenfekvô elônyökKézenfekvô elônyök

Természetesség

= életminôség



Tökéletes szige-

telés

A hideg elleni védekezés
már a tervezésnél és a ház
szerkezetének kiválasztásá-
nál elkezdôdik.
A kivitelezésnél ügyelni
kell arra, hogy a szigetelés
mindig résmentesen kerüljön
beépítésre.
Minden szigetelés csak any-
nyira jó, mint amennyire a leg-
gyengébb pontján.
Az Isocell rendszer befújásos
technikája lehetôvé teszi a hôhíd-
mentes és ülepedésbiztos szige-
telést.

Minden szigetelôanyagot huzat- és
légmentesen kell beépíteni, mert
csak így szigetel tökéletesen.

Tudta-e Ön,
hogy becslések szerint az épü-
letekben keletkezô nedvességi károk
kétharmada párakicsapódás követ-
keztében jön létre, ami a helytelen
légzárásra vezethetô vissza?

A fagy és hideg
kizárva
A fagy és hideg
kizárva

Cellulózszigetelés

Szigetelési W/m2K
vastagság

14 cm 0,32

16 cm 0,27

18 cm 0,24

20 cm 0,19

24 cm 0,16

28 cm 0,14
32 cm 0,12

csak szigetelôanyag

Az U érték
A megadott U-érték az épületben csak úgy érhetô el,
ha bizonyos elôfeltételek biztosítva vannak:

• A szigetelôanyag résmentesen legyen beépítve, így a
hézagokon és réseken keresztül nem tud a hideg
levegô a lakótérbe jutni.

• A szigetelôanyag kevésbé légáteresztô.

• A szigetelôanyag lég- és huzatmentesen
kerüljön beépítésre. Csak így fejtheti ki
teljes szigetelôképességét.



A nap tüze kizárvaA nap tüze kizárva

Cellulózszigetelés

Fáziseltolódás
A fáziseltolódás  értéke órákban adja meg, hogy
mennyi késéssel ér a nyári forróság egy épü-
letrész külsejétôl a belsô lakótérbe.

A fáziseltolódás annál nagyobb, minél maga-
sabb a hôkapacitása a beépített szigetelôanyag-
nak.

A legjobb védelem

a hôség ellen

A szigetelôanyagok nem egyformák. Az az
anyag amelyet  télen energiatakarékosság cél-
jából használunk, nem biztos, hogy nyáron is
megvéd a hôség ellen.

Ahogy a téli idôszakban a tetôk és falak
U- értékét mérni lehet, úgy a nyár hôhatásának
is van mérhetô értéke. Ez a fontos érték a fázisel-

tolódás mértéke.

A nyári meleg elleni hôszigetelés fô célja, hogy a tetôn
és falon keresztüli hôhatást úgy elnyújtsuk, hogy a napi
legmagasabb hômérséklet akkor érje el a lakrészt, amikor a
külsô hômérséklet már annyira alacsony, hogy a felületek
sugárzó hôjét szellôztetéssel ellensúlyozni tudjuk.

óra.

óra.

óra.

óra.

óra.

óra.

Szigetelôanyagok kö-
zötti fáziseltolódás

Forrás: Mûszaki Egyetem Graz



Magas tûzállóság

• Nagyobb biztonság vészhelyzet
esetén

Magas színvonalú hôség
elleni védelem

• Hôségben sokáig hûs

Legjobb szigetelési érték

• Télen kellemesen meleg
• Energiatakarékos

Természetes adalékanya-
gok

• Az Isocell papírpelyheket ásványi
sókkal impregnáljuk, így különösen
jól ellenállnak a rothadásnak, gombá-
sodásnak és a kártevôknek

• A bór ásványi só fontos szerepet ját-
szik az anyag  tûzállóságánál

Környezetbarát

• Egészséges élettér
• Biológiailag lebomló
• Nem terheli a környezetet
• Alacsony CO2 kibocsátású

Minôség a középpontbanMinôség a középpontban

Ellenôrzött minôség

• Belsô és külsô minôségellenôr-
zések garantálják termékeink
magas szinvonalát

Cellulózszigetelés

Nedvességvédelem

• Az Isocell-cellulózszigetelés képes
nedvességet felvenni és leadni, így
kellemes lakóklímát teremt

Garancia a rendszerre

• Az Isocell garanciát vállal a megfe-
lelô levegô- és huzat zárásra. Az
Isocell nem csak egy termék, hanem
egy innovatív rendszer az ember és
környezete számára.
Szigetelés egyszerûen, rendszer-
ben

U
Überwacht

M P A N R W



Cellulózszigetelés

Sokoldalú
felhasználhatóság
Sokoldalú
felhasználhatóság

Magas színvonalú Közép-Európai gyártósor
Ellenôrzött minôség (belsô és külsô minôség-ellenôrzés).
Magasan képzett szakemberek, modern gépek, állandó fejlesztések és a
termékek minôségének folyamatos fejlesztése segíti elô az Ausztriában
gyártott termékek népszerûségét és nemzetközi elismertségét.

Nyílt befúvás
A legegyszerûbb és legkölt-
ségkímélôbb módja a hiány-
talan födém– és padlószi-
getelésnek.

Beömlesztés
Az egyszerû felhasználás
lehetôvé teszi a párnafák
közötti házilagos szigetelést.

Befúvás falba
Miért bonyolultan, ha egy-
szerûen is lehet.

Befúvás tetôtérbe
Az ülepedésbiztos hézag– és
hulladékmentes szigetelést,
az optimális térkitöltés garan-
tálja.

Ha már sz igete l ,  



Cellulózszigetelés

Felhasználási területekFelhasználási területek

Kicseleztük a gravitációt
Ahogy az ISOCELL-t befújjuk, az úgy is marad évtizedeken keresztül. Ezt
úgy nevezzük, hogy ülepedésbiztos. Az ISOCELL követi az adott formát, nem
csúszik el. Csövet be, töltés és már kész is. Nem kell vágni, nincs hulladék, így
költséget és idôt takarít meg. Minden felhasználási területre a megfelelô ter-
méket és a megfelelô alkalmazást ajánljuk. Az optimális szigetelés magától
értetôdik. Természetesen az ár- teljesítmény tényezô is tökéletes.
Egyszerûen kellemes.

Nincs hulladék, teljes tömítettség és diffúzióra
nyílt szerkezet.
1.) Gerendafal 2.) Cellulózszigetelés 3.) Öko-natur párazáró fólia 
4.) Ellenlécezés / szerelôfelület 5.) Párnafa

A racionális, munkatakarékos tetôkiépítést a helytakarékos
szarukitöltés biztosítja, ez az alapja az energiatakarékos ház-
nak.
1.) Tetôléc 2.) Ellenléc 3.) Omega-szigetelôfólia 
4.) Deszkázat 5.) Cellulózszigetelés 6.) Öko-natur párazáró fólia
7.) Ellenlécezés / szerelôfelület 8.) Gipszkarton

SZENDVICSSZERKEZETÛ FAHÁZ
Favázas

KÖZTES FÖDÉM
Fafödém hô- és hangszigeteléssel

Résmentes hô- és hangszigetelés, természetesen szellôzô
anyagokból.
1.) Fapadló 2.) Papírfólia 3.) Cellulózszigetelés
4.) Párnafa (felúszó) 5.) Kavicságy 6.) Lépéselnyelô
7.) Zárófólia 8.) Faburkolat 9.) Gerenda

Vékony falak, magas hôszigetelés.
Rés- és hulladékmentes felhasználhatóság.
1.) Külsô faburkolat 2.) Ellenlécezés 3.) OMEGA szélzáró 
4.) Cellulózszigetelés 5.) Faburkolat 6.) Öko-natur párazáró fólia
7.) Ellenlécezés / szerelôfelület 8.) Gipszkarton

További információk a www.isocell.com internetes oldalunkon

Tûzveszélyességi osztály: B2

Hôvezetési tényezô: λ 10tr = 0,033 W/mK

Diffúziós együttható: µ 1-2

Befúvási sûrüség:

Szabadon felfekvô: 25-35 kg/m3

Befúvás a tetôtérbe: 40-55 kg/m3

Befúvás a falakba: 45-65 kg/m3

Csomagolás:

12,5 kg / zsák (21 zsák / raklap)
Nedvességtôl védett csomagolás.

MÛSZAKI ADATOKGERENDAHÁZ
Belsô szigetelés

TETÔHAJLAT
Tetôhajlat szigetelés új építményeknél

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Cellulózszigetelés

Az Ön partnere

2831 Tarján, Ady E. u. 25.
Telefon/fax: (+36 34) 373 467

E-mail: robertreiner@freemail.hu
www.isocell.com

Cellulózszigetelés
Isocell-Cellulózszigetelés

Befúvás a padlóba - falba - födémbe

www.isocell.com

A fagy 
és hideg 
kizárva.

A fagy 
és hideg 
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A nap tüze 
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