Het isoleren en afwerken van uw dak
was nog nooit zo makkelijk!
• Isoleren en afwerken in een keer
• Geen stukadoor of schilder nodig
• Hoge Rc waarden leverbaar
• Volledig op maat te leveren
• Leverbaar in lengtes tot 2.40 mtr
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Zolderisolatie

PIF Iso Fast panelen

PIF Iso Fast Panelen:
isoleren en afwerken in een keer!

Afmetingen
•

Standaard 600 x 1200 / 1300 mm

PIF Iso Fast bestaat uit panelen waar PIF isolatie op is

•

Maatwerk tot maximaal 600 x 2400 mm

bevestigd. De dikte van de isolatie wordt bepaald door de
isolatiewaarde die nodig is, plus die ruimte die beschik-

Warmteweerstand PIF Iso Fast

baar is. De PIF Iso Fast panelen zijn ca 10 mm dik en aan

Rc waarde van 2.5 t/m 8 m2 K/W

de voorzijde compleet afgewerkt waardoor extra
voorbereiding en schilderen niet nodig is. PIF Iso Fast
wordt standaard geleverd in een paneelformaat van
600 x 1.200 mm. (B X L) PIF Iso Fast is ook op maat te
bestellen, tot een maximale lengte van 2.400 mm.
PIF Iso Fast wordt direct op de gordingen gemonteerd
met behulp van (tacker)nagels of schroeven.

Voordelen
•

Isoleren en afwerken in een keer

•

Geen stukadoor of schilder nodig

•

Hoge Rc waarden leverbaar

•

Volledig op maat te leveren

•

Leverbaar in lengtes tot 2.40 mtr

•

Luchtdicht

•

Isolatie zonder warmtebruggen

•

Waterdicht

Start vandaag nog met besparen!
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IsoSun BV
De Dintel 9
5684 PS Best
Nederland

IsoSun België
Rubensstraat 104 bus 63
B-2300 Turnhout
België

Tel: +31 (0)85 620 21 67
info@isosun.nl
www.isosun.nl

Tel: +32 (0)147 62 330
info@isosun.be
www.isosun.be

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan IsoSun BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.

