
0,035 W/mK
tidsinvariant

euroklass → A1 (obrännbart)

MU → MU1 (μ ≈ 1,0)

T → T3

DS →
AFr →

tjocklek bredd längd bredd paket

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

95 565 1 170 2,70 6,61 20 132,21

- beständighet och dimensionsstabilitet

- stabila isoleringsegenskaper under produktens livslängd.

Ytterligare egenskaper som

- brandsäkerhet (Euroklass A1 – obrännbar produkt)

- komprimeringsförmåga

- mycket låg vikt

- smidig att transportera och förvara

- enkel att använda

- vattenpermeabilitet 

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

•

http://dop.ursa-insulation.com No:

•

• Hygienintyg för varor tillverkade i tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza.

URSA Polska Sp. z o.o. förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående avisering.  Informationen är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande i enlighet med den polska handelsbalken.

URSA Polska Sp. z o.o. ansvarar inte för tryckfel. Alla varumärken eller produktnamn används endast i informationssyfte.

! viktigt

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.

luftflödesmotstånd AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

URSA MULTISKIVA 35

URSA mineral glasull, enfaced styrelse. En lätt ånggenomsläppligt material, komprimerad,

icke brännbart, ljudabsorberande, mögel och svampar bevis, elastiska fibrer. Obrännbart,

ljudabsorberande, ånggenomsläppligt, komprimerat , motståndskraftigt mot mögel och

svampar, gjort av elastiska fibrer. 

TEKNISKE PARAMETERE

värmeledningstal D →

brandreaktion

Ånggenomgångsmotstånd

Tjocklektolerans

dimensionsstabilitet DS(70,-) (≤  1,0 %)

48UGW35NBN19011

Euromata 35 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

DIMENSIONER OCH EMBALLAGE

artikelnummer
pall

2094098

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

certifiering i systemen BREEAM och LEED.
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•

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.

Glasull tillverkas till största delen av återvinningsprodukter 

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

viktigaste egenskaper vad gäller termoisoleringseffektivitet är:

Produkter URSA GLASSWOOL från tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza är certifierade 

enligt EUCEB och RAL. 
•

•
Produktionsanläggningen i Dąbrowa Górnicza innehar förvaltnings certifikat: EN ISO 

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

ANVÄNDNING

mellanvägg undertak 

snedtak, 

vindsvåning/vindsbjälklag
akustisk användning inomhus

Produktkod:

DOKUMENTATION

Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

POLAND

tel. +48 32 268 01 29

www.ursa.sw

Sales Office

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

POLAND

tel. +48 22 87 87 760

ursa.polska@ursa.com

URSA

GLASSWOOL

PN-N 18001

ISO 14001

ISO 9001


