JETSPRAY

Vloerisolatie

JETSPRAY PRODUCTKAART

JetSpray is een isolatiesysteem dat speciaal ontwikkeld is door Knauf
Insulation voor het isoleren van de onderzijde van betonnen begane grondvloeren via de kruipruimte. Het isolatiesysteem JetSpray is geschikt voor
woningbouw, utiliteitsbouw en industriële gebouwen. Het kan worden
aangebracht tegen betonnen en steenachtige materialen.

WAAROM KIEST U VOOR JETSPRAY
JetSpray kan binnen één dag worden aangebracht. In tegenstelling tot PUR heeft JetSpray geen gevolgen voor uw gezondheid.
Tijdens het aanbrengen heeft u geen overlast van stank of een irriterende lucht. JetSpray heeft daarom ook het Eurofins Gold
certificaat voor binnenluchtkwaliteit. JetSpray is een duurzaam isolatiemateriaal, JetSpray bestaat voor 80% uit gerecycled
glas. JetSpray is een uitstekend isolatiemiddel, het wordt direct tegen de onderkant van de vloer aangebracht. Hierdoor wordt
er geen loze ruimte verwarmt.

WAT LEVERT ISOLEREN MET JETSPRAY U OP?
nn Een verhoogd comfort;
nn Een drogere vloer;
nn Een besparing op uw energierekening.

EIGENSCHAPPEN VAN JETSPRAY
JetSpray is gemaakt van 80% gerecycled glas. Het is een geurloos en oplosmiddelvrij isolatiesysteem.
In zowel natte als droge kruipruimtes hecht JetSpray optimaal.

isolatiedikte onder
de vloer (mm)

Isolatiewaarde
(Rc-waarde)

110

≥ 2,5

155

≥ 3,5

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
nn Tijdens en na het verwerken kan iedereen in de woning aanwezig zijn;
nn Gemaakt van 80% gerecycled materiaal;
nn Perfect passend isolatiesysteem;
nn Uitstekende thermische eigenschappen;
nn Binnen 1 dag aangebracht;
nn Geen schadelijke gassen tijdens en na het verwerken.
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DE UITVOERING WORDT IN ÉÉN DAG GEKLAARD!

jaar
garantie!

JetSpray vloerisolatie is hèt antwoord voor stenen of betonnen vloeren.
Met speciaal voor deze toepassing ontwikkelde machines en goed opgeleid personeel wordt de onderzijde van uw betonnen
vloer geïsoleerd. Door continu de kwaliteit te meten en te controleren is de kwaliteit verzekerd!
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