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håndværk og fremstilling af elementer
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Rådgivning

INVESTER I DET BEDSTE INDBLÆSNINGSUDSTYR
OG OPTIMER INDTJENINGEN
GUTEX Thermofibre® er fremtidens træfiberisolering
Træfiberisolering er godt. Træfiberisolering til indblæsning er endnu bedre. Den økologiske og bæredygtige
træfiberisolering forener nemlig fordelene ved et behageligt og sundt hjem med en optimal forarbejdning.
Du drager altså ikke kun fordel af tilfredse kunder, men også af en højere indtjening - ved hver enkelt opgave.
Alene af den grund kan det betale sig at investere i den rigtige indblæsningsteknik for at kunne forarbejde
GUTEX Thermofibre® optimalt.

Økonomiske fordele:
hurtigere at isolere
færre mandetimer
ingen affald og affaldsomkostninger
mindre behov for lagerplads
væsentligt lavere indkøbspriser - specielt ved
indblæsningsisolering lavet af bæredygtige
råstoffer som træfiber

››
››
››
››
››
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Bedste isolering
Ved indblæsning af træfibre bliver alle revner og
sprækker 100% isoleret. Derigennem opnår man:

›› en jævnt fordelt isolering
›› ingen kuldebroer
›› en åndbar og fugtregulerende isolering

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering

Rådgivning

Større fleksibilitet
Til isolering af ydervæg, indervæg, tag eller
tagkonstruktion er det normalt nødvendigt
at anvende flere forskellige slags tykkelser af
isoleringsmateriale.
Ved at bruge træfiberisolering til indblæsning er det:
kun nødvendigt med én slags isoleringsmateriale
til alle typer opgaver
ikke nødvendigt at have lager tæt på
byggepladsen

››
››

Bedre arbejds- og miljøbeskyttelse
Ved forarbejdning af gammeldags isoleringsmåtter
er der brug for åndedrætsværn og handsker
mod støv. Derudover opstår der spild i form af
afskårne stykker. Med indblæsningsisolering er
forarbejdningen til sammenligning renere og helt
uden spild. Det er dog stadig nødvendigt at benytte
åndedrætsværn mod støv.

Bedre kvalitet
Ved at indblæse træfiberisolering udfylder man samtlige hulrum homogent og uden samlinger.
Indblæsningsisolering viser sine tydelige fordele ved isolering af uens tykkelser og skæve vinkler, hvor
traditionelle isoleringsmåtter kun med stort besvær og meget tidsforbrug kan tilskæres. Bemærk specielle
forhold ved mindsteareal.

DEN, DER INVESTERER NU, BLIVER
BELØNNET PÅ LANG SIGT
Med moderne indblæsningsudstyr
isolerer du
Hurtigere
Mere sikkert
Med færre ansatte
Med mindre lagerplads

҇҇
҇҇
҇҇
҇҇

Mindsteareal
Du opnår fordele ved moderne indblæsningsteknik
fra en rumbredde på ca. 15 cm og en rumdybde
på ca. 8 cm

Eksempel på indblæsning af GUTEX Thermofibre®

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering
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MERE EFFEKTIV ISOLERING MED BEDRE
ØKONOMI
Vedvarende bedre kvalitet
Ingen træfiberisolering til indblæsning er af så høj kvalitet som GUTEX Thermofiber®.
Derfor er GUTEX Thermofibre® også det sikreste valg og den bedste total økonomiske løsning.
Du opnår følgende fordele:
Meget ensartet fordeling og dermed isolering, fordi GUTEX Thermofibre® er ensartede og
fordelingsvenlige fibre
Hurtig og nem forarbejdning i indblæsningsprocessen
Ingen sætning på grund af GUTEX Thermofibre®’s unikke træfiberteknologi

››
››
››

Et lavere materialeforbrug og
bedre totaløkonomi
For at opnå den planlagte isoleringseffekt opnår
du ved brug af GUTEX Thermofibre® et lavere
materialeforbrug end ved brugen af alle andre
indblæsbare træfiberisoleringsmaterialer. Da fibrene
forbinder sig bedre selv ved en relativ lav densitet
opnås en maksimal sætningssikkerhed.

Mindste indblæsningsvægt
Åben opblæsning

25 kg/m³

Lukket indblæsning

29 kg/m³

Lukket indblæsning (element)

38 kg/m³

MILJØVENLIG ISOLERING LAVET
AF NÅLETRÆ
består
GUTEX
Thermofibre®
udelukkende af bæredygtigt skovet
nåletræ fra Schwarzwald i Sydtyskland.
Derved udviser GUTEX Thermofibre®
det laveste VOC-udslip.
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Fremragende varmebeskyttelse
Om vinteren sænker GUTEX Thermofibre® varmeomkostningerne på grund af sin høje
isoleringsevne på λ = 0,040 W/mK (beregnet værdi). Om sommeren sørger den høje densitet
og høje varmelagerkapacitet for et behageligt køligt indeklima.
God lydisolering
Med GUTEX Thermofibre® forbliver larmen udenfor - takket være den høje densitet og
modstandsdygtighed over for luft.
God brandsikkerhed
I tilfælde af brand danner GUTEX Thermofibre® et forkulningslag, som bremser ilden, hvorved
konstruktionen beskyttes.
Sundt indeklima
Optagelsen af fugt i materialet, diffusionsåbenheden og sugeevnen hos GUTEX Thermofibre®
bidrager til en optimal fugtregulering:
Bedst til at regulere fugt i konstruktionen
Stort potentiale for fugtregulering
Gode bygningsbeskyttende egenskaber ved diffusionsåbne konstruktioner

››
››
››

Et øko-regnskab helt i top
GUTEX Thermofibre® består af træ. Isoleringstypen er derfor ikke kun med til at sænke
CO2-indholdet i atmosfæren, den kan også genbruges f.eks i fremstillingen af nye
træfiberprodukter. Ved en affaldssortering kan træfibrene indgå i en naturlig cyklus og
formulde over en årrække.

HVIS DU SKAL BLÆSE MED
TRÆFIBERISOLERING …. SÅ BRUG
GUTEX THERMOFIBRE®

҇҇ ingen andre produkter er af samme
҇҇
҇҇

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering

høje, ensartede kvalitet
ingen andre produkter har bedre
totaløkonomi
laveste CO2 udledning
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TRÆFIBERISOLEREDE ELEMENTHUSE ER
DEN BEDSTE FORRETNING
Både økonomiske og konkurrencemæssige fordele
Du kender allerede fordelene ved træfiberisolering - men du har alligevel indtil videre på
grund af omkostningerne brugt andre isoleringsmaterialer? GUTEX Thermofibre ® og den mest
moderne indblæsningsteknik gør det muligt for dig at isolere huse på den mest økonomiske måde.
GUTEX Thermofibre ® er nemlig den indblæsbare træfiberisolering med de bedste fordelingsog sætningsegenskaber. Ydermere får du GUTEX Thermofibre ® til en lavere indkøbspris end
sammenlignelige mineraluldsmaterialer.

Elementproduktion med indblæsningsteknik 4.0
Moderne indblæsningsrammer bliver
fuldt integreret via dataoverførsel
til produktionsforløbet. Dine fordele:
Fuldautomatisk dataoverførsel fra CAD
Fuldautomatisk positionering af
indblæsningsrammerne
Fuldautomatisk indblæsning med automatiseret
beregning af fyldmængden
Fuldautomatisk kvalitetssikring

››
››
››

Hurtigere flow med GUTEX Thermofibre®
Forudsætningen for den fuldautomatiske produktion
er, at den indblæsbare træfiber er af en høj,
ensartet kvalitet. GUTEX Thermofibre® er ikke kun
den træfiber med den højeste ensartethed, men
også den træfiber, der bedst fordeler sig. Disse
kvaliteter bidrager til et hurtigt flow og en optimal
produktionsmængde.

››
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Fra produktion til færdigmontering - ingen sætningsproblemer med GUTEX Thermofibre®
Det færdigisolerede element bliver lige fra produktion, under transport og til det er monteret på byggepladsen
udsat for en række stød- og vibrationsbelastninger. Isoleret med GUTEX Thermofibre® modstår elementet
disse belastninger uden problemer:
Den unikke fiberkvalitet sørger for en jævnt fordelt densitet
Fibrenes specielle fordelingsevne bevirker en meget høj ligefordeling
Den høje fiberkvalitet sørger for en god indfletning (lav densitet) i fibermassen, så træfibrene gensidigt
understøtter hinanden.

››
››
››

Sammenlagt betyder det for dig:
Maksimal sætningssikkerhed allerede fra en densitet på 38 kg/m³!

GUTEX THERMOFIBRE®
OG INDBLÆSNINGSTEKNIK 4.0 FUNDAMENTET FOR DIN
FORRETNING

҇҇ Reducerede arbejdsomkostninger
҇҇ Forhøjet produktion gennem hurtigt flow
҇҇ Sparede lagerflader og -volumen
҇҇ Minimale affaldsomkostninger
҇҇ Højeste monteringskvalitet
҇҇ Maksimal sætningssikkerhed
҇҇ Økologisk optimalt byggemateriale: sundt
҇҇

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering

indeklima, helårig varmebeskyttelse, god
lydisolering, høj brandbeskyttelse, ingen
kuldebroer
Byggesten til et bæredygtigt
byggekoncept
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PRODUKTINFORMATION
Tekniske data
Varmeledningsevne tabelværdi λD ifølge. ETA [W/mK]

0,039

Varmeledningsevne beregnet værdi λ ifølge. ETA [W/mK]

0,040

Varmeledningsevne beregnet værdi λ ifølge. SIA [W/mK]

0,038

Dampdiffusion [μ]

1-2

Modstandsdygtighed for luft [kPa·s/m²]

≥5

Specifik varmekapacitet [J/kgK]

2.100

Indblæsningstæthed [kg/m³]
Fritliggende
Hulrum
Indblæst isoleringselement (præfabrikeret)

25*-30
29*-50
38*-50

Brandegenskaber: EU-klassificering iflg. DIN EN 13501-1

E

Affaldssortering: GUTEX Thermofibre®

Alm. deponi

Affaldssortering: emballage

Blødt plastfolie

Europæisk teknisk tilladelse

ETA-12/0181

* Mindste indblæsningsareal for maksimal sætningssikkerhed
Forpakningsenhed
(yderligere muligheder ved efterspørgsel)

GUTEX
Thermofibre®

GUTEX
Thermofibre® UV
uemballeret

Pakke [cm]
(L x B x H)

80 x 40 x 33
med plastfolie

80 x 40 x 33
uemballeret

Vægt pr. pakke [kg]

15

15

Antal pakker pr. palle [Stk]

21

18

Nettovægt pr. palle [kg]

315

270

Indhold
Bæredygtigt skovet nåletræ fra Schwarzwald i Sydtyskland
Brandhæmmende salt: 5% ammoniumsalt for en optimal brandbeskyttelse

››
››
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ANVENDELSESMULIGHEDER OG LØSNINGER

TAG

›› Tecadio tagrenoveringssystem
›› Overtagsisolering
›› Undertagsplader
›› Fladtagsisolering
›› Isolering
®

››

(Træfibermåtter GUTEX Thermoflex®)
Isolering
(Træfiber indblæsningsisolering
GUTEX Thermofibre®)

INDVENDIG

›› Intevio indendørs isoleringssystem
›› Indvendigt tag
›› Indvendigt spær
›› Isolering under støbt gulv (tørt/vådt)
›› Etageadskillelse
›› Sænket loft
›› Trægulv massivt træ/plankegulv
›› Isolering af installationsniveauer
›› Skillevægge
›› Fagisolering
®

FACADE

››
››
››
››
››
››
››

Thermowall® WDVS
Udvendig isolering med træfiber bats
Puds
Forhængt ventileret facade
Durio® System til individuelt facadedesign
Implio® vinduesystem
Fagisolering
(Isoleringsmåtter GUTEX Thermoflex®)
Fagisolering
(Indblæsningsisolering
GUTEX Thermofibre®)

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering

››

(Isoleringsmåtter GUTEX Thermoflex®)
Fagisolering
(Indblæsningsisolering GUTEX Thermofibre®)
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NOTER
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NOTER

GUTEX Thermofibre® – træfiber indblæsningsisolering
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Beskyttelse mod frost og vinterkulde

Sundt indeklima

Perfekt lydisolering

Økonomisk rentabelt

Bæredygtighed

Rådgivning

Testet kvalitet
Ligesom alle vores produkter består også GUTEX Thermofibre®
af bæredygtigt skovet nåletræ fra Schwarzwald - det bedste
udgangspunkt for træfiberisoleringsmaterialer af høj kvalitet.
Natureplus®-certifikatet garanterer ydermere et sundt
indeklima, en miljørigtig og bæredygtig produktion og et
produkt, der fungerer i praksis. GUTEX er lavet af håndværkere
til håndværkere. Et ægte ‘made in Schwarzwald’-produkt.

VORES PRODUKT- OG SERVICEPORTFOLIO I BILLEDFORM

Tag

Facade

Indvendig

N.B. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og andre fejl. Den forliggende brochure svarer til udviklingsstadiet af vores produkter på nuværende tidspunkt og mister ved en ny udgave sin gyldighed. Produktets egnethed
er ikke bindende ift. særlige enkelttilfælde. Garanti og ansvar retter sig ved levering efter vores almene forretningsbetingelser.

FORDELE

Bedste varmebeskyttelse

Kontakt
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