
brandreaktion euroklass →
MU →

Tjocklektolerans T →
luftflödesmotstånd AFr →

tjocklek bredd längd bredd rulle

[mm] [mm] [mm] [m2K/W] [m2] paket [m2]

195 565 3 800 5,25 4,29 18 77,29

- beständighet och dimensionsstabilitet

- stabila isoleringsegenskaper under produktens livslängd.

- brandsäkerhet (Euroklass A1 – obrännbar produkt)

- komprimeringsförmåga

- mycket låg vikt

- smidig att transportera och förvara

- enkel att använda •

- vattenpermeabilitet http://dop.ursa-insulation.com nr:

- gör att glasull är en av de bästa metoderna för termoisolering. • Produktkod:

•

URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego.

URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. 

! viktigt
Glasull tillverkas till största delen av återvinningsprodukter

och den lämpar sig också för återvinning till 100% . Dess två

viktigaste egenskaper vad gäller termoisoleringseffektivitet

är:

Ytterligare egenskaper som

URSA MULTIRULLE 37

Mineralullmatta för värme-, brand- och ljudisolering.Material: obrännbar,

ljudabsorberande, ånggenomsläpplig, komprimerad, mögel- och svamptålig, tillverkad

av elastiska fiber.

TEKNISKA DETALJER

värmeledningstal D →
0,037 W/mK

tidsinvariant

Utmärkta isolerande egenskaper hos mineralull gör huset

varmt under vintern och svalt under heta sommardagar.

URSA GLASSWOOL skyddar även mot oönskat buller.

Eftersom den är obrännbar (euroklass A1) minskar den

effektivt risken för uppkomst och utveckling av bränder.

DIMENSIONER OCH EMBALLAGE

artikelnumme
pall

2091599

A1 (obrännbart)

Ånggenomgångsmotstånd MU1 (μ ≈ 1,0)

T2

AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

DOKUMENTATION

Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren

ANVÄNDNING

snedtak, vindsvåning/vindsbjälk trästomme, stålstomme

innertak, undertak mellanvägg

48UGW37NRN19071

DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
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Hygienintyg för varor tillverkade i tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza.

•
Produktionsanläggningen i Dąbrowa Górnicza innehar förvaltnings certifikat: EN ISO

9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.

•
Används denna byggprodukt för isolering i en byggnad uppfyller därmed byggnaden krav

för certifiering i systemen BREEAM och LEED.

•

Dessa produkter är inte klassificerade som farliga produkter eller farliga ämnen (REACH)

enligt art. 31 och art.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

av den 18 december 2006 med senare ändringar.

•
Mineralullsprodukter produsert i Dąbrowa Górnicza omfattet av Miljødeklarasjonen type III

i samsvar med EN 15804.

Produkter URSA GLASSWOOL från tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza är certifierade

enligt EUCEB och RAL. 
•

URSA

GLASSWOOL

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

POLAND

tel. +48 32 268 01 29

www.ursa.pl

Försäljningskontor

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

POLAND

tel. +48 22 87 87 760
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