
SKAL DU ISOLERE?
SÅ PRØV 

Lett å jobbe

 med uten 

bruk av 

maskin 

 

Isolet 



SKAL DU I GANG MED Å ISOLERE?
Så prøv Isolet!

Isolasjonen er utviklet spesielt for 

gjør-det-selv og håndverkere som 

ønsker å isolere. Isolasjonen er          

pakket så løst i posen at den kan 

legges ut uten bruk av maskin.

Liker du å gjøre ting selv, vil du elske 

å isolere når du opplever hvor enkelt 

det er å bruke Isolet.

 

Før Etter

Jesper Jensen fra byggefirmaet Færch & Co. 
bruker Isolet og sier:

Den er lett å jobbe med i en bjelkekonstruks-
jon og uten bruk av verktøy. Den er veldig 
enkel å håndtere og mye raskere og bedre å 
jobbe med enn matter. Husk støvmaske og 
hansker.

”

Isolet kan bl.a. brukes her:

• Loft 

• Gulv 

• Etasjeskille

Den kan også brukes ifbm. fylling 

etter

• El-arbeid

• VVS-arbeid

• Utskiftning av loftlsuke

”



Vil du vite mer? 
Kontakt CBI Norge

950 73 777 
eller les mer på:

www.cbinorge.no

DET BLIR IKKE LETTERE
Slik gjør du det

Skjær opp posen langs markerin-

gen.

Rist Isolet rett ut av posen.           

Fordel med hender eller rake.

Vi anbefaler alltid å bruke 

støvmaske og hansker.

Derfor er det enkelt!

Løst pakket og kan legges ut 

uten bruk av maskin.

Hver pakke veier 10 kg, noe som 

gjør den lett å håndtere og lett 

kan løftes opp på f.eks. loftet..

Hver pakke dekker ca. 2,8 m² i 

100 mm tykkelse.

En hel pall dekker ca 55 m² i 200 

mm tykkelse.

Det tar ca. ett minutt for å isolere 

1 m² med 100 mm.

Det er 39 pakker på en pall.
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SPAR CO2-UTSLIPP NÅR DU ISOLERER

Isolasjonen består av 90 % resirkulerte aviser og 

avgir ca. 91 % mindre CO2 pr m3 sammenlignet med 

steinull.*

Isolasjonen egner seg meget godt til alle typer 

konstruksjoner over sokkelhøyde. I sin form av 

papirgranulat har den gode isolasjonsegenskaper 

for både nybygg og etterisolering.

Isolet har en europeisk teknisk godkjenning (ETA), 

som bl.a. dokumenterer høy isolasjonsevne og gode 

brannhemmende egenskaper.

Isolasjonen er spesielt effektiv for lydisolering, som 

gir et forbedret inneklima med behagelig dempet 

lydforhold.

*www.materialepyramiden.dk
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