PRODUKTBLAD
EKOFIBER® VÄGG BSAB K 2.23
Ekofiber värmeisolering för installation i slutna hålrum dvs. väggar, snedtak och slutna bjälklag.
Användningsområde:
Alla typer av byggnader ovan mark. Produkten är avsedd för värmeisolering i väggar, snedtak och
slutna bjälklag sk hålrumsisolering. Produkten skall användas för de typgodkännanden (ej brand) som
Nordiska Ekofiber NEF AB innehar för väggar, snedtak och slutna bjälklag. Produkten får ej
användas på öppna ytor såsom bjälklag och sk kallvindar. Produkten skall blåsas på plats av
auktoriserade installatörer.
Produktdata:
Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp. Tillverkad av återvunna dagstidningar (SS-EN 642-B2)
i en defibreringsprocess. Produkten är impregnerad för att skydda mot mögel och röta.
Impregnerad med: H3BO3. mottagandet. Den utgör ca 5 vikts % av produkten.
Råvaran utgöres av återvunna dagstidningar till ca 95 vikts %. Fuktkvot i konstruktion 6-14 %.
Fuktkvot fmax = 8 %.
Tillåten fuktkvot med typgodkänt Lamda - värde är 23 % Produkten har ett gult färgpigment.
Förpackning: 40x40x80 cm
Polyeténsäck 16,5 kg +/- 0,5 kg, volym ca 128 liter. Förpackningen skall lämnas till återvinningen.
Typgodkännande:
Tg-nr: 15 41 03 Lambda-klass 39 Torrdensitet: i väggar 48 kg/m i slutna bjälklag 40 kg/m3.
Produkten måste installeras av auktoriserade installatörer för att typgodkända Lambda -värden skall
gälla.
Luftgenomsläpplighet 0,15 m2/h Pa vid 50 kg/m3.
Skydd vid installation:
Vid installation skall andningsfilter i klass II B användas.
Beställning/leverans sker hos:
Nordiska Ekofiber NEF AB:s återförsäljare, se förteckning.
Leveranssätt:
Levereras inplastade på europall, 18 st säckar/pall. Full dragbil rymmer 18st pallar dvs 324 säckar.
Dragbil med släp rymmer 18 + 30 st pall dvs 864 säckar. Full dragbil med papperssäckar rymmer ca
300 st säckar.
Lagring:
Produkten skall förvaras regnsäkert.
Reklamation:
Produkten skall leveransbesiktigas vid mottagandet. Ev. reklamation skall ha inkommit till NEF inom 5
dagar från ankomstdagen för att gälla. Reklamation skall ske skriftligt
Installationskontroll:
SP kontrollerar de auktoriserade installatörerna med Beslut Om Tillverkningskontroll – BOT.
Tillverkningskontroll:
Kontrollavtal med SP samt VIM-kontrollen.
Flamskyddsmedelskontroll:
Gäller ej för denna produkt
Byggvarudeklaration:
NEF:2
Arbetsanvisning:
Den auktoriserade installatören tillhandahåller informationen.
Produktgaranti:
Nordiska Ekofiber AB lämnar 10-års produktgaranti Avseende produktens kvalité i enlighet med
gällande typgodkännande.

