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WOODYCELL

WOODYCELL is diffusie-open en vochtregulerend. De goede thermische isolatie-eigenschappen houden niet 
alleen de koude buiten in de winter, maar ook de hitte in de zomer. Samen beantwoorden de natuurlijke ei-
genschappen van de houtvezels in combinatie met het Isocell-inblaassysteem ook aan de hoogste vereisten 
inzake woonruimteklimaat en energiebesparing.

Europese technische beoordeling ETA - 17/0622

Ontwerpwaarde van de warmtegeleidingscoëf-
ficiënt λ [W / ( m*K )]

Duitsland 0,04
EU 0,038

Aanbevolen schijnbare dichtheid ρ [kg / m3] 
open opblazen op het plafond van de bovenste verdieping

gesloten holle ruimtes in bouwelementen
dak, plafond, muur

ca. 32 - 38
 
ca. 38 - 45

Waterdampdiffusieweerstandsgetal

Specifieke warmtecapaciteit c [J / (kg*K )] 2.100

Gebruikte materialen wood fibre, ammonium phosphate, boric acid

Brandklasse E

Afvalstoffencode - nr. (EAC - Europese afvalcatalogus) 030105 / 170201

Verpakkingseenheid
15 kg/zak – 21 zakken /pallet, 
of BIG BAG (~360 kg)

TECHNISCHE GEGEVENS – WARMTEÏSOLEREND MATERIAAL UIT HOUTVEZELS

GEBRUIKSDOEL

• om in te blazen bij: nieuwbouw of 
verbouwing, schuine daken, bovenste 
zoldering, tussenplafonds, buiten- en 
binnenmuren bij houtskeletbouw enz

VOORDELEN

• Beste warmte-isolatiewaarde
• Uitstekende hittebescherming
• Duurzaam product
• Geen moeizaam aanslepen van 

isolatiemateriaal
• Snel en proper
• Zonder snijverlies en zonder voegen

Het inblaasvakbedrijf komt met een vrachtwagen naar de bouwplaats en brengt alles mee wat nodig is: de 
inblaasmachine en het in zakken samengeperste WOODYCELL. Men moet enkel de inblaasslang in het gebouw 
brengen en geen enorme hoeveelheden materiaal aandragen. De zakken worden in de vrachtwagen leegge-
maakt in de machine. De vakman bedient de machine met behulp van een afstandsbediening van binnenin 
het gebouw en vult binnen de kortst mogelijke tijd de voorbereide vakken.
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