
URSA WHITE BLOWING WOOL

PURE FLOC KD

Minerale inblaaswol voor de 
na-isolatie van spouwmuren

Verhoog uw wooncomfort.       Bespaar op uw energie rekening.
Uw erkend URSA verwerker:

Brandklasse (EUROKLASSE) A1

Densiteitrange 30-65 kg/m3

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) 0,034 W/(m.K)

Inzakking Geen inzakking, S1

Luchtstromingsweerstand ≥ 20 (AFr20) kPa.s/m2

Waterdampdoorlatendheid MU1

Wateropname WS ≤ 1.0 (28d) kg/m.

Gewicht per pak 16,6 kg

Technische info:

Isolatiedikte in de spouw (mm) Rd waarde (m2.K/W)

50 1,47

60 1,76

70 2,06

80 2,35

90 2,65

Isolatiewaardes:
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Wil je de bestaande spouwmuren van je buitenmuren isoleren? Een fluitje van een 
cent dankzij de inblaaswol URSA WHITE BLOWING WOOL.


Dankzij URSA inblaaswol geniet je elk seizoen van een aangename 
binnentemperatuur. Bovendien is de isolatie geluidsabsorberend en houdt het 
geluiden uit aanpalende ruimtes of de buitenomgeving doeltreffend tegen.

URSA inblaaswol is een milieuvriendelijk en duurzaam isolatiemateriaal en draagt bij 
aan de luchtkwaliteit in huis of op kantoor. De inblaaswol is stofvrij en 
formaldehydevrij, maar ook dampopen, waterafstotend én schimmelbestendig.

URSA inblaaswol voldoet aan de EURO Brandklasse A1 en is dus onbrandbaar. 

Doordat URSA inblaaswol zich aan de vorm van de ruimte aanpast én iedere hoek 
bereikt, is het de perfecte isolatie voor bestaande spouwmuren en moeilijk te 
bereiken ruimtes. Je bent zeker van een optimale verdeling en minder overschot.

Sinds 2018 stofvrij!
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URSA WHITE BLOWING WOOL wordt uitsluitend door erkende verwerkers 
met gekwalificeerd personeel aangebracht. Zowel de verwerkers als de URSA 
WHITE BLOWING WOOL zijn geattesteerd door het SKG-IKOB in Nederland 
en het ATG in België.
Zodoende bent u er zeker van dat u uitsluitend de hoogste kwaliteit geleverd 
krijgt. 

Kwaliteit:

CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm EN 14061-1 / ATG 
certificatie en SKGIKOB.011781.01.NL


