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OM ISOCELL
Spesialisten for celluloseisolasjon og lufttetthet
Som spesialist for celluloseisolasjon og lufttetthet har ISOCELL viet seg til to av de viktigste temaene
angående energibesparende bygningsskall. I 25 år har vi tilbudt og utviklet løsninger for nybygg og
rehabilitering av lavenergi- og passivhus. Alle produktene fra ISOCELL-systemsortimentet er løsninger som
er nøyaktig tilpasset en målrettet og profesjonell anvendelse for alle isolasjons- og tetningsarbeider.
ISOCELL styrer salget av sine systemløsningene over hele Europa
fra sitt hovedsete i Neumarkt ved Salzburg. Der ligger også
opplæringssenteret ISOCELL Academy for partnerbedriftene.
Hvert år undervises mer enn 500 deltakere fra hele Europa.
Produksjonen av celluloseisolasjonen foregår i fem fabrikker i
Hartberg (Østerrike), Schoppen (Belgia), Plourinlès-Morlaix og
Servian (begge Frankrike), samt siden 2013 i Tibro (Sverige).
Vårt omfattende program av systemer for lufttetthet – tak- og
fasadebaner, dampbremser, tape, tetningsmasser og mange
andre produkter for tetning innendørs og utendørs – kan du
lese om i denne brosjyren.
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DINE KONTAKTPERSONER

www.cbinorge.no

OVE SØR-REIME
Daglig leder

Tlf.: + 47 415 89 282
E-post: ove@cbinorge.no

KNUT JOHNSRUD
Salgsleder

Tlf.: + 47 908 61 872
E-post: knut@cbinorge.no
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Takduk for konstruksjoner (utvendig)

OMEGA UDO-s 330

1,5 m
3,0 m

20MSTG
20MST3G

Dimensjon:

1,50 m x 30 m
3,00 m x 30 m

Vekt:

330 g / m²

sd-verdi:

0,18 m

UV-bestandighet:

5måneder

Farge:

grå

Pall:

1,50 m - 40 Rll (1.800 m²)
3,00 m - 20 Rll (1.800 m²)

Difusjonsåpen sveisbar takduk godkjent for flate
tak helt ned til 1,5 grader takfall. Kan sveises kun
ved bruk av varmepistol og/eller limes.
UV stabil: 5 måneder uten tildekning.
Prefabrikerte takflater på mål kan bestilles ferdig
sveiset.

Anbefalt tilbehør:
OMEGA N55
OMEGA Bitumen spikertettebånd DSK
PE spikertetningsbånd DSK
Varmepistol
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Takduk for konstruksjoner (utvendig)

OMEGA MONO 200 SK DUO

2MONO200SK

Dimensjon:

1,50 m x 50 m

Vekt:

200 g / m²

sd-verdi:

0,1 m

UV-bestandighet:

4 måneder

Farge:

grå

Pall:

1,50 m - 20 Rll (1.500 m²)

Diffusjonsåpen Takduk som legges direkte på
isolasjonen eller rupanel. Økt UV-bestandighet og
slagregntetthet pga. monolittiske membraner.
Anbefalt tilbehør:
OMEGA QUILLI
PE spikertetningsbånd DSK
AIRSTOP ULTRA
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Takduk for konstruksjoner (utvendig)

OMEGA LIGHT SK DUO

2OMELIPLWS

Dimensjon:

1,50 m x 50 m

Vekt:

145 g / m²

sd-verdi:

0,02 m

UV-bestandighet:

2 måneder

Farge:

antrasitt

Pall:

1,50 m - 20 Rll (1.500 m²)

Diffusjonsåpen Takduk som legges direkte på isolasjon eller rupanel. 3-lags glassfiberkombinasjon.
Anbefalt tilbehør:
OMEGA QUILLI
PE spikertetningsbånd DSK
AIRSTOP ULTRA
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Takduk for konstruksjoner (utvendig)

OMEGA N55

2 kg

3OMN5

Innhold:

2 kg kanne

Farge:

Gulaktig

Bruksmengde:

40g/m

Flytende lim til vind og vanntetting av takduker
og fasadeduker (også UV duker). Anbefales også
til Omega UDO-s 330 takduk. Limer til de fleste
underlag som betong, tre og metall.

OMEGA Bitumen spikertettebånd DSK

DSK 50 mm

3NDB50DSK

DSK - Bitumen tape med vedheft på begge sider
for tetting av spikerhull mellom duk og strø/lekte.
Tykkelse 2mm
Arbeidstemperatur: fra +5`C

Rullens bredde:

Rullens lengde:

DSK 50 mm

10 m
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Innhold pr. pakke:
6 ruller

TILBEHØR FOR TAKDUK

OMEGA QUILLI

310 ml

3OMQU310

Innhold:

310 ml patron

Farge:

beige

Innhold pr. pakke:

310 ml - 20 stykk

Bruksmengde:

10 - 12 m/310 ml

For regn- og vindtett liming av Takduk i overlappingsområdet og ved tilslutninger. Lim-tetningsmasse for tetning av spikere og heftestifter i området for
sløyfer. For liming av skjøter i sponplater, OSB- og
MDF-plater.
Anvendelsestemperatur: fra +7 °C

PE spikertetningsbånd DSK

DSK 60 mm 3PEDIBA60/3DS
Tosidig PE-skumtape for tetning av spikerstedene
under sløyfene.
Tykkelse: 3 mm.

Rullens bredde:

Rullens lengde:

DSK 60 mm

30 m
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Innhold pr. pakke:
8 ruller

VINDTETNING OG FASADEDUK for veggkonstruksjoner (utvendig)

OMEGA WD Vindtetning

1,50 m
3,00 m

2WIND
2WIND3M

Dimensjon:

1,50 m x 50 m
3,00 m x 50 m

Vekt:

100 g / m²

sd-verdi:

0,02 m

UV-bestandighet:

2 måneder

Farge:

sort

Pall:

1,50 m - 25 Rll (1.875 m²)
3,00 m - 30 Rll (4.500 m²)

Diffusjonsåpen 3-lags vindtetningsfolie av strukturert polypropylen som legges direkte på rupanel
eller isolasjon for lukkede fasader. Beskytter bygningsdelen og isolasjonen mot vær og vind og gjennomstrømningen av uteluft.
Anbefalt tilbehør:
OMEGA QUILLI
AIRSTOP SPRINT
AIRSTOP ULTRA

Kan trykkes i ønsket farge og med
din firmalogo, be om pris.
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VINDTETNING OG FASADEDUK for veggkonstruksjoner (utvendig)

OMEGA FASADEDUK G20 SK DUO

2OMFA1SK

Dimensjon:

1,40 m x 50 m

Vekt:

177 g / m²

sd-verdi:

0,17 m

UV-bestandighet:

varig

Farge:

mørkgrå

Pall:

1,40 m - 30 Rll (2.100 m²)

UV-bestandig Fasadeduk for bakluftet fasade med
opptil 20 mm skyggefuger.
Brannklasse EN 13501-1: B-s2-d0
Anbefalt tilbehør:
AIRSTOP ULTRA
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AIRSTOP ULTRA

60 mm sort
60 mm hvit
100 mm hvit
150 mm hvit

3ULTRA
3AIR60
3AIR100
3AIR150

Elastisk tape for utvendig tetning. Vidt spekter av
anvendelsesområder, også for vanskelige underlag
som PP-folier.
Anvendelsestemperatur: fra -5

Rullens bredde:

Rullens lengde:

Dekkpapirdeling:

Farge:

Innhold pr. pakke:

60 mm

40 m

-

sort

10 ruller

60 mm

40 m

-

hvit

10 ruller

100 mm

40 m

50/50

hvit

6 ruller

150 mm

40 m

75/75

hvit

4 ruller
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DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)

BYGNINGSSKALLET
Et godt utført bygningsskall fungerer som en boblejakke: Det finnes et ytre lag og et indre lag og isolasjon
imellom.

DET INDRE LAGET (DEN LUFTTETTE SIDEN)
Mens konstruksjonen på utsiden må beskyttes for vær
og vind, er det innvendig påkrevd at romfuktighet ikke
trenger inn i konstruksjonen og isolasjonen. Det lufttette
laget er som regel (men ikke alltid) på den varme siden av bygningsdelene. Lufttette lag er f.eks. innvendig
puss, betong, dampbrems eller strømningstette platematerialer (OSB4). Disse lagene må varig forbindes med
hverandre.
>> Ved et vellykket lufttetthetskonsept kan
bygningens omriss i plan og snitt uten avbrekk
trekkes opp med en penn. <<

6 GODE GRUNNER FOR Å BYGGE LUFTTETT
DU SPARER ENERGI

TREKK ER IKKE VELKOMMEN

BEDRE VARMEISOLASJON

BEDRE LUFTKVALITET

BESKYTTELSE MOT SMELTEVANN
I KONSTRUKSJONEN

DITT LUFTNINGSANLEGG
FUNGERER PERFEKT
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DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)

FH FORTE

1,50 m
3,00 m

2FHFVDB
2FHFVDB3

Dimensjon:

1,50 m x 50 m
3,00 m x 50 m

Vekt:

120 g / m²

sd-verdi:

2m

Farge:

hvit

Pall:

1,50 m - 30 Rll (2.250 m²)
3,00 m - 30 Rll (4.500 m²)

Transparent dampbrems og lufttetthetslag for tettere vegg- og takkonstruksjoner. Lett å anvende,
ekstremt rivefast.
Anbefalt tilbehør:
AIRSTOP FLEX
AIRSTOP SPRINT

VINTER

SOMMER
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DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)
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100 Luftfuktighet [%]

DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)

AIRSTOP DIVA+

1,50 m

2DIVAFP

Dimensjon:

1,50 m x 50 m

Vekt:

104 g / m²

sd-verdi:

0,05 m – > 30 m

Farge:

grå transparent

Pall:

1,50 m - 24 Rll (1.800 m²)

Fuktighetsvariabel, rivefast dampbrems for utførelse
av den lufttette delen. Høyt potensial for uttørking
av konstruksjon.
Se vårt produktdatablad!
Anbefalt tilbehør:
AIRSTOP FLEX
AIRSTOP SPRINT
Kan brukes ved kompakt tak – spør oss om kalkulasjon

Funksjonsmembranen til AIRSTOP DIVA FORTE
+ forandrer diffusjonsmotstanden alt etter eksisterende luftfuktighet. Om vinteren er luften i rommet
tørrere. sd-verdien til DIVA FORTE + øker. Derfor
kan ikke vanndamp trenge inn i konstruksjonen
hhv. isolasjonen.
Ved 25 % relativ luftfuktighet i rommet øker
sd-verdien til 34 m.
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Om sommeren er den relative luftfuktigheten
høyere. Vannmolekylene trenger inn i membranen. sd-verdien synker, og mer vanndamp kan
strømme ut av konstruksjonen og inn i rommet,
bygningsdelen tørker.
Ved 65 % relativ luftfuktighet i rommet synker
sd-verdien til AIRSTOP DIVA FORTE + til bare
1,4 m.

DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)

AIRSTOP SD18

1,50 m
3,00 m

Dimensjon:

1,50 m x 50 m
3,00 m x 100 m

Vekt:

90 g / m²

sd-verdi:

18 m
grå transparent

Farge:
Pall:

2AIRDB
2AIRDB3

1,50 m - 50 Rll (3.750 m²)
3,00 m - 20 Rll (6.000 m²)

Transperant sterk invendig duk med sd verdi på
18m. Brukes til vegg, tak og himling.

Anbefalt tilbehør:
AIRSTOP FLEX
AIRSTOP SPRINT
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DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)
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KLEBETEKNIKK + TETNINGSSYSTEMER for åpninger / gjennomføringer

AIRSTOP FLEX tetningsplaster

180 mm

3FLEXPF1

AIRSTOP FLEX tetningsplasteret er rivefast, har
heldekkende limpåføring og et vidt spekter av
anvendelsesområder. For en rask tetning av
innblåsningsåpninger.
De enkelte tetningsplastrene er nummerert i
stigende rekkefølge.
Anvendelsetemperatur: fra -5° C

Breite:

Länge:

Stykk/rull:

Innhold pr. pakke:

180 mm

180 mm

222 stykk

4 ruller

Nummerert i stigende
rekkefølge
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DAMPBREMS + LUFTTETNINGER for tak- / veggkonstruksjoner (innvendig)

FEE 60 mm
60 mm
75 mm
100 mm
150 mm

AIRSTOP FLEX FEE
AIRSTOP FLEX

3AFLEX60G
3AFLEX60
3AFLEX75
3FLEX100
3FLEX150

Lett transparent tape for lufttett liming. Ekstrem aldringsbestandig limsjikt for nesten alle
underlag.
Kan pusses over!
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

FLEX FEE 60 mm

25 m

12/48

8

60 mm

25 m

-

8

75 mm

25 m

30/45

4

100 mm

25 m

50/50

4

150 mm

25 m

75/75

2

AIRSTOP FLEX tape

AIRSTOP FLEX FEE tape
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TETNINGSSYSTEMER Universelt anvendelsesområde

AIRSTOP SPRINT

310 ml

3SPRINT310

Innhold:

310 ml patron

Farge:

beige

Innhold pr. pakke:

310 ml - 20 stykk

Bruksmengde:

10 - 12 m/310 ml

Hurtig tørkende, luktnøytralt spesiallim for varig
elastisk tetning av fuger, bygningsdeltilslutninger
og skjøtoverlappinger av dukprodukter og f.eks.
ved innsetting av dører og vinduer.
Anvendelsestemperatur: fra -5° C
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KLEBETEKNIKK + TETNINGSSYSTEMER tetning for utvendig bruk

OMEGA LIQUID

7 kg

3ISOL

Pastaen er en strykbar tetning for utvendig bruk.
Den er vannbasert og egner seg utmerket for tetningsarbeider uten fuger på vanskelige steder i
vindusområder, som tetning under sålbenker, ved
gjennomføringer og i yttervegger mot trykkløst
rennende vann. Spesielt egnet er pastaen for midlertidig tetning av massivtreelementer ved veggåpninger og i områder med endeved. OMEGA LIQUID
tetningspastaen kleber på mange underlag som
tre, betong, gassbetong, metall, polyester, gipsbyggematerialer og hardskumplater (EPS, XPS, PUR).
Forbruk: 1,5 kg / m² alt etter påføringstykkelse.
Anvendelsestemperatur: fra +5° C

OMEGA LIQUID armeringsbånd

50 mm

3ISOL3

Glassfiberbåndet utmerker seg spesielt ved sin
dimensjonsstabilitet og fuktighetsbestandighet.
Det er velegnet for armering av fuger i forbindelse
med bruk av OMEGA LIQUID-tetningspastaen.
Rullens bredde:

Rullens lengde:

50 mm

25 m
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Innhold pr. pakke:
8 ruller

KLEBETEKNIKK + TETNINGSSYSTEMER for hjørneområder og tilslutninger (f. eks. terskler)

OMEGA tetningsbånd

100 mm
200 mm
300 mm

3OMDI100
3OMDI200
3OMDI300

Ensidig klebende, svært elastisk tetningsbånd. Spesielt egnet for tetninger i terskelområdet (innvendig) og som tetning under sålbenken.
Tykkelse: 1,5 mm
Anvendelsestemperatur: fra -5° C
Anvendelsesvideo

Rullens bredde:

Rullens lengde:

Dekkpapirdeling:

Innhold pr. pakke:

100 mm

10 m

50 / 50

10 ruller

200 mm

10 m

100 / 100

5 ruller

300 mm

10 m

150 / 150

1 ruller
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TETNINGSSYSTEMER heftegrunning

UNI spray-primer

500 ml sprayboks

3ALLW

For optimalisering av klebeevnen til taper. Utmerker
seg spesielt ved sin raske anvendelse.
Dekkevne: ca. 4 m²/liter
Anvendelsestemperatur: fra -5
(lagres frostfritt)

Innhold pr. pakke:

Anvendelsesvideo

500 ml - 12 stykk

1 kg flaske

BUBI LF hefteprimer

3BUBILF

Utmerket løsemiddelfri grunning for alle akryl-, butyl- og bitumenkautsjukbånd. Kan også anvendes
uten problemer på EPS- og XPS-underlag. Danner en
klebefilm. Selvklebende.
Dekkevne: ca. 10 m² / kg
Anvendelsestemperatur: fra – 5°C

Innhold pr. pakke:
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1 kg - 6 stykk

TETNINGSSYSTEMER vindu

ISOWINDOW FEBA SOFT vindustape innvendig

WS 75 mm
ES 75 mm

3FEBA75
3FEBA75E

WS = Dobbelsidig | ES = Enkelsidig
Den nye vindustapen ISOWINDOW FEBA SOFT
består av en myk filtbærer.
Dette myke materialet gjør produktet
tilpasningsdyktigt. Tapingen av hjørner er derved
mye enklere enn med vanlige stive taper.

WS

Kan pusses og males over.
Anvendelsestemperatur: fra -5° C
praktisk med
delt dekkpapir

ES

Rullens bredde:

Rullens lengde:

Dekkpapirdeling:

Innhold pr. pakke:

75 mm

25 m

25/50

6 ruller

tilpasningsdyktig, mykt
bærermaterial
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TETNINGSSYSTEMER vindu

ISOWINDOW UVAU vindustape utvendig

ES 80 mm
WS 80 mm

3UVAUSK80
3UVAUSK80WS

WS = Dobbelsidig | ES = Enkelsidig
Hurtig og sikker tetning, dampdiffusjonsåpent, til
vindustilslutningsfuger utvendig. Tapen består av
en høyt UV-bestandig, dampdiffusjonsåpen bærer
og er over hele flaten belagt med et høyverdig
akryllim.

WS

Kan pusses og males over.
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

ES

Rullens bredde:
80 mm

Rullens lengde:

Dekkpapirdeling:

UV-bestandighet:

Innhold pr. pakke:

25 m

20/60

12 måneder

4 ruller
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KLEBETEKNIKK + TETNINGSSYSTEMER vindusområdet

ISOWINDOW Byggskum

750 ml

3FOAM

Fuktighetsherdende, en-komponents byggeskum.
Tetter og isolerer hurtig, regnsikkert og dampdiffusjonsåpent fuger i bygninger over bakkenivå.
Anvendelsestemperstur +5 til +30 °C

Varmeledningskoeffisient:
0,035 W/mK

Lyddempning:
10 mm = 60 dB | 20 mm = 59 dB

Innhold pr. pakke:
12 stykk

FORDELER
• KFK-, HFK- og HKFK-fritt
• lyd- og varmeisolerende
• tåler opptil 300 % mer bevegelse enn 		
normal PU-skum
• lett å skjære
• sikkerhetsventil
• lufttett og slagregntett
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AIRSTOP DIMAROLL

12 mm

3DIMAR

Ferdig herdet elastisk fugemasse på rull som
håndteres som en tape. For en varig elastisk,
lufttett liming av byggedelstilslutninger og skjøtoverlappinger, samt av dampbremser og folier ved
montasjebygg.
Kan fryses ned til -30 °C og bearbeides fra 0 °C

Rullens bredde:
12 mm

Rullens lengde:
16 m
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Innhold pr. pakke:
8 ruller + 1 Dispenser

ISOCELL cellulose – Isolasjonen til enhver bruk!

1

ISOCELL cellulose

ISOCELL cellulose

2

3

3
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Hva er ISOCELL cellulose?

En naturlig isolasjon bestående av cellulosefibre. ISOCELL blir
produsert ved gjenvinning av bare rent avispapir av cellulosefibre.
Grunnmaterialet er altså tre. Papiret som leveres ferdig sortert, deles
opp i grove fibre, blandes med mineralske salter og males i en mølle.
De mineralske saltene beskytter ISOCELL mot skadedyr og mugg/sopp,
de gjør isolasjonen brannsikker og forhindrer råte i konstruksjonen.
EFFEKTIVT MILJØVERN
Dette gjenvinningsproduktet har i produksjonen et opptil åtte ganger lavere
energiforbruk enn f.eks. mineralull.
OPTIMAL LYDISOLASJON
Tester beviser at lydisolasjonen er
bedre med inntil 7 dB enn ved vanlige fibermatter.
HØY BRANNBESKYTTELSE
EN-klassifisering med B-s2-d0;
Overflaten forkulles og hemmer
brannen.
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REGULERER FUKTIGHET
Fuktighet kan lagres og avgis uten
tap av isolasjonsverdi.
Dette regulerer også romklimaet.
HØYESTE VARMEISOLASJONSVERDIER
Lambda verdi: 0,039 W/mK
Isolasjonsmatte uten fuger og
kuldebroer.
PERFEKT VARMEBESKYTTELSE
Den høye varmelagringskapasiteten
og tettheten til ISOCELL
celluloseisolasjon fører til en
stabil romtemperatur med svale
sommerdager og lune vinterdager.

Innblåsningsmaskiner

STANDARD
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PROFI 230
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