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Unidek UniLoft

nieuw

NA-ISOLATIE VAN ZOLDERVLOEREN

AEROSAFE

TOPLAAG

DUURZAAM

Unidek UniLoft
100% BELOOPBAAR, 100% AEROSAFE
Productomschrijving
Unidek UniLoft is een vloerisolatieplaat met het Aerosafe-System.
Dit bestaat uit een kern van EPS Platinum. De bovenzijde is
voorzien van een 15 mm OSB bovenplaat met tand en groef
randafwerking. De isolatieplaten zijn rondom voorzien van een
Aerosafe-randafwerking. Tezamen met de Aerosafe-foam zorgt dit
voor een luchtdichte afdichting tussen de isolatieplaten onderling
en ontstaat een goed beloopbare zoldervloer. Unidek UniLoft is
leverbaar in Rc-waarden 2.5, 3.0, 3.5 en 4.0.

materialen. De combinatie van deze factoren maakt de
isolatieplaten geschikt voor het gelijktijdig isoleren en afwerken
van zoldervloeren.

Aerosafe
Unidek UniLoft maakt gebruik van het AerosafeSystem. Dankzij de Aerosafe-randafwerking
worden luchtdichte aansluitingen gecreëerd en
tal van ongemakken zoals tocht en een hoger
AEROSAFE energieverbruik voorkomen. Unidek UniLoft
zorgt voor een ononderbroken isolatieschild zonder koudebruggen.
Door het Aerosafe-System worden de isolatieplaten eenvoudig
in elkaar geklikt, waardoor ze makkelijk en snel te verwerken zijn.
Daarnaast draagt het handzame formaat van Unidek UniLoft bij aan
de snelle verwerking.

Duurzaam
Unidek UniLoft is een veilige en duurzame
oplossing voor zoldervloerisolatie. EPS
is een ‘monomateriaal’ met een gesloten
celstructuur en geeft geen gevaarlijke deeltjes
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af die nadelige gezondheidseffecten kunnen
veroorzaken. Bij het verwerken van Unidek UniLoft zijn dus geen
persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zoals stofmaskers
of handschoenen. EPS is een duurzaam, milieuvriendelijk
isolatiemateriaal en daarnaast 100% recyclebaar. EPS is
vochtongevoelig en heeft een constante isolatiewaarde die
gegarandeerd 75 jaar haar waarde behoudt.

Harde toplaag
Unidek UniLoft is voorzien van een harde OSB
bovenplaat, waardoor de isolatieplaten goed
beloopbaar zijn en tegen een stootje kunnen.
Hierdoor worden risico’s op beschadiging
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volledig afgedekt. De OSB bovenplaat zorgt
voor een mooi afgewerkte zoldervloer en door middel van
een afwerklat wordt een fraaie aansluiting met de omringende
constructie gerealiseerd. Unidek UniLoft is bij alle vloertypen
toepasbaar. De isolatieplaten kunnen zowel op de aanwezige
balken als op een bestaande vlakke en draagkrachtige zoldervloer
aangebracht worden. Uiteraard dient de onderconstructie
voldoende draagkrachtig te zijn. In de uiteindelijke vloeropbouw
dient rekening te worden gehouden met dampremmende
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