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Waarvoor staat Icynene?
De watergeblazen open cel PU spuitisolatie van Icynene is de ultieme referentie in gespoten
schuimisolatie: uitstekende thermische en akoestische prestaties, een perfecte luchtdichtheid en
duurzaamheid. De Icynene producten zijn ontworpen in Canada, een land met extreme
temperatuurverschillen.

Waarom Icynene?
Icynene H2Foam Lite®, een watergeblazen polyurethaan schuim, is de eerste keuze voor woningen
(daken, vloeren en wanden) maar ook voor industriële en commerciële gebouwen, waar de criteria
voor gezondheid, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid het strengst zijn.
- De meest DOELTREFFENDE isolatie ter wereld:
energiebesparend, luchtdicht, soepel, ademend
- GEZONDE en MILIEUVRIENDELIJKE isolatie:
zonder vluchtige organische stoffen, geurloos, ozon vriendelijk,
minieme CO2-voetafdruk qua vervoer.
- DUURZAME en BLIJVENDE isolatie:
hoopt zich niet op, krimpt niet, absorbeert geen water, vormt
geen voedingsbodem voor insecten e.d., 25 jaar garantie

Kenmerken
-

Thermische geleidbaarheid ƛ = 0,038 W/mK
Luchtdicht
Geurarm
Makkelijk na te bewerken
Waterdamp in plaats van drijfgassen
Zeer laag materiaalverbruik: 8 Kg/m3
Ademend, dampopen: 1,13 x 10-9 kg/ms Pa
Zelfdovend, vlamvertragend, brandklasse E
Brandklasse Bs1-d0 bij 12,5mm gipsplaat bekleding
Icynene zakt niet in
Geen voedingsbodem voor bacteriën en schimmels
Hydrofoob (neemt geen vocht op).
Blijvend flexibel
Makkelijk na te bewerken
Gecertificeerd bij het SKG_IKOB.
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Toepassingen
Spouw-,vloer- en dakisolatie

Spouw-,vloer- en dakisolatie

Spouw-,vloer- en dakisolatie

Voordelen op een rij
- Snel en gemakkelijk aan te brengen. Een team van twee personen kan tot 250 m2 per dag
aanbrengen.
- Isolatie en luchtdichtheid wordt in een beweging aangebracht.
- Icynene H2Foam Lite® heeft een uitstekend hechtingsvermogen. Dit maakt het een ideaal
product voor gebouwen met een metalen of houten geraamte en in moeilijk toegankelijke
ruimtes.
- Icynene is ook voor de houten vloer een perfecte isolatie. Het is namelijk een dampopen
schuim, waardoor het hout niet verstikt.
- Icynene ruikt – tijdens en na het aanbrengen – niet tot nauwelijks.
- Icynene bevat geen Cfk’s, formaldehyde, HCFK’s of HFA.
- Tijdens het expanderen komt voornamelijk waterdamp vrij, onschadelijk voor mens en
milieu.
- Eenmaal aangebracht bevat Icynene 99 procent lucht en slechts 1 procent materiaal.
- Dankzij de open celstructuur blijft Icynene dampopen (ademend).
- Icynene is hydrofoob (waterafstotend) en neemt geen vocht op. Ondanks de open
celstructuur zuigt het schuim zich niet vol met water.
- Icynene vormt een perfecte naadloze en luchtdichte isolatielaag. Hierdoor is bij toepassing
in ruimtes met klimaatklasse 1 en 2, geen dampscherm nodig.
- Prijstechnisch is Icynene een zeer interessant alternatief.
- Icynene is geen voedingsbodem voor bacteriën, schimmels.
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