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holzFlex®
NÅR DER STILLES HØJE KRAV.

INDEKLIM A M ÆRKE T

 holzFlex® høje fleksibilitet muliggør nem montage og optimal tilpasning mellem spær eller reglar.

HOMATHERM holzFlex® tilbyder en perfekt kombination af byggetekniske egenskaber (beskyttelse mod varme, støj og fugt) med mange anvendelsesmuligheder - 
perfekt til anvendelse mellem spær og til facade- og tagisolering.

Mere information om produktet: www.traefiberdanmark.dk

FORDELENE KORT:

01. FLEKSIBLE  ISOLERINGSMÅTTER

holzFlex®  Fremstillet med moderne tørproces

  Ensartet krydsbundet i 3 dimensioner

 Montagebredde op til 1200 mm

  Fleksibel, høj tilpasningsevne, bøjelig

  Diffusionsåben - fugtregulerende

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)
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ANVENDELSE

 Anvendes i henhold til DIN 4108-10
   Isolering mellem spær
   Isolering i trækonstruktioner i vægge
   Isolering mellem loftsbjælker
   Isolering af lofter
   Isolering af krybekældre
   Kan anvendes bag HOMATHERM® 

fremstillede facadesystemer

TEKNISKE DATA 
 

Beskrivelse Træfibermåtte 
WF-EN 13 171-T2-TR1-MU3-AFr5

Tekniske godkendelser (DIBt) Z-23.15-1417 [DE]  
ACERMI N° 09/113/567 [FR]   

Komplet deklaration Træfibre, polyolefin fibre 7 %, 
ammonium polyfosfat 8 %

Fremstillingsmåde Tørproces

Specifik varmekapacitet 2100 J/(kg∙K)

Massefylde (ca.) 50 kg/m³

Trækstyrke lodret ift overfladen ≥ 1,0 kPa

Diffusionsmodstand vanddamp  μ 3 

Isoleringsevne λD  = 0,038 W/(mK)

Luftgennemstrømningstal ≥ 5 kPa∙s/m²

Dynamisk stivhed ≥ 4 - 8 MN/m³ 

Brandbeskyttelse EN 13501-1: E

FORMAT 

Levering Fleksible måtter, krydsbundet i tre dimensioner

Mål [mm] 1220 x 580

Tykkelse  [mm] 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Max. klembredde [mm] 400 400 400 500 800 950 1100 1100 1100 1200 1200

holzFlex® mellem tagspær sikrer optimal 
varmebeskyttelse og generer ikke huden under 
udførslen.

holzFlex® mellem træstolper i udvendige 
vægkonstruktioner beskytter mod lyd, varme og 
kulde.

holzFlex® mellem træstolper sørger for optimal 
varme-, lyd- og fugtbeskyttelse takket være 
den perfekte kombination af byggetekniske 
egenskaber.


