
Förbättrad arbetsmiljö
Mycket låg dammhalt vid blåsning gör InsulSafe 
behaglig att arbeta med. Dess höga komprime-
ring ger ökad isolerad yta per säck och i kombina-
tion med låg säckvikt ger det en god arbetsmiljö 
för installatörerna.

Hög trygghet
InsulSafe har producerats och utvecklats inom Saint-
Gobainkoncernen under 20 års tid och är en väl 
beprövad produkt på världsmarknaden. InsulSafe är 
testad och typgodkänd av Statens Provningsanstalt 
och SITAC.

Höga isolervärden
InsulSafe uppnår mycket höga isolervärden för både 
bjälklag och snedtak.

Kontrollerad installation
Isover samarbetar med marknadens ledande 
lösullsentreprenörer som är speciellt utbildade, 
vilket borgar för en seriös och kontrollerad instal-
lation av InsulSafe. På vår hemsida www.isover.se 
finns mer information om våra samarbetspartners.

Bästa logistik
InsulSafes höga komprimering ger färre leveranser, 
kräver mindre lagerytor och dess låga vikt ger bättre 
bränsleekonomi vid transport. 

Unikt miljöval
InsulSafe är en lösull som består av ca 80% återvun-
net glas och innehåller inget bindemedel. Produk-
tion, komprimering och logistik är helt optimerad ur
miljösynpunkt.

Hög kvalitet
InsulSafe har unika egenskaper. Den är speciellt till-
verkad för lösullsentreprenader. Kvalitetskontrollen 
i produktionen säkerställer att InsulSafe alltid är av 
högsta kvalitet.

Säkert resultat
InsulSafe fyller ut alla hålrum, eliminerar eventu-
ella köldbryggor och lägger sig jämnt på bjälkla-
get. Dess unika spänst gör att InsulSafe inte sjunker 
ihop utan bibehåller sin goda isolerförmåga under 
husets hela livslängd.

Bästa brandklass
Med InsulSafe finns det ingen risk för glödbrand. 
Den är klassad i bästa brandklass, Euroklass A1 och 
är obrännbar. Den får därför sprutas intill murstockar 
och rökkanaler.
  

Totalekonomi
InsulSafes höga komprimering, unika logistikfördelar, 
effektiva arbetsutförande och höga isoleringsvärden 
ger bästa totalekonomi.
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  starka skäl att välja
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Bra energihushållning
Den renaste energin är den som aldrig behöver användas. Därför är isolering en av samhällets allra vikti-
gaste miljöprodukter. Ju mindre energi som går åt till uppvärmning desto bättre är det naturligtvis för miljön. 
Det mest effektiva sättet att spara energi är att installera en optimal isolertjocklek vid tilläggsisolering 
och nyproduktion. 

Dina besparingar kan du beräkna i vårt energibesparingsprogram som finns på vår hemsida www.isover.se.
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