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EnergiePlus comfort
PUDSBAR FACADEISOLERING TIL 
TRÆKONSTRUKTIONER.

Den ensartede pudsbare isoleringsplade til kombinerede isoleringsløsninger. Fremstillet med moderne tørproces. Pladerne kan monteres på hele trækonstruktionens 
overflade uden kuldebroer takket være kantprofilen med fer og not.

FORDELENE KORT:

EnergiePlus comfort

04. ENERGIEPLUS SYSTEM

Information sur le niveau d‘émission de  
substances volatiles dans l‘air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par  
inhalation, sur une échelle de classe allant  
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes  
émissions)

  Fremstillet med moderne tørproces

  Komplet system med systemgaranti

  Pudsbar overflade

  Høj Isoleringsevne

  Fer og not på alle kanter

  Høj trykstyrke

  Vandafvisende hele vejen igennem

 Diffusionsåben - fugtregulerende

INDEKLIM A M ÆRKE T

Mere information om produktet: www.traefiberdanmark.dk
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ANVENDELSE

TEKNISKE DATA 
 

Beskrivelse Træfiber isoleringsplade 
WF-EN13171-T4-TR20-CS(10/Y)100-WS1.0-
MU3-AFr100 

Tekniske godkendelser (DIBt) Z-23.15-1417 Pudsbare træfiberplader
Z-33.47-905 EnergiePlus

Komplet deklaration Træfibre, PMDI lim 4 %, paraffin 1 %

Fremstillingsmåde Tørproces

Specifik varmekapacitet 2100 J/(kg∙K)

Massefylde (ca.) 185 kg/m³

Kompressionsstyrke ved 10% kompression ≥ 100 kPa

Trækstyrke lodret ift overfladen ≥ 20 kPa

Diffusionsmodstand vanddamp μ 3 

Isoleringsevne Op til 
60 mm 
tykkelse: 
 
Fra  
80 mm 
tykkelse:

 
λD  = 0.043 W/(mK) 

λD  = 0.039 W/(mK) 
 

   Anvendes i henhold til DIN 4108-10
   Pudsbar plade til kombinerede isolerings-

løsninger på trækonstruktioner.

Minimal forekomst af kuldebroer. Tykkelser op til 160 mm sikrer 
enestående isolering i én arbejdsgang.

Den pudsbare plade er udviklet specielt til anvendelse på trækonstruktioner. 
Der er taget højde for mål, elasticitet og vandafvisende egenskaber. Det kan 
derfor monteres direkte på trækonstruktioner, hvor det danner et perfekt 
og stabilt underlag for pudslaget.

TEKNISKE DATA 
 

Luftgennemstrømningstal ≥ 100 kPa∙s/m²

Kortvarig vandabsorption ≤ 1.0 kg/m²

Brandbeskyttelse EN 13501-1: E

FORMAT 

Leveringsform Plader

Kantprofil Fer og not

Tykkelser [mm] 22, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 60, 80

Leverings- og beregningsmål [mm] 1325 x 615 2625 x 1205

Dækmål [mm] 1300 x 590 2600 x 1180


