EverUse
Circulaire isolatieplaat
EverUse circulaire isolatieplaat is een zeer duurzame en 100% circulaire plaat bestaande uit cellulose vezels. EverUse is namelijk geupcyceld vanuit afvalstromen
papier en karton. EverUse isolatieplaat gebruikt u als isolatie van constructies of
als geluidsabsorberende vulling in akoestische panelen.
Voordelen
Brandvertragend
Irriteert niet aan huid of luchtwegen
Zeer goede vochtregulatie
Toepassingen
• Daken
• Vloeren
• Wanden
• Akoestische panelen
Samenstelling
EverUse is geupcycled vanuit afvalstromen van papier en
karton.
Levertijd
De levertijd bedraagt 1 a 2 werkdagen
Dikte
40 mm.
(Andere dikten op aanvraag)
Afmetingen
EverUse is uit voorraad leverbaar in afmeting 120 x 60 cm.
Andere afmetingen op aanvraag.
100% Circulair en duurzaam
EverUse akoestische isolatieplaten zijn cradle-to-cradle gecertificeerd. Doordat het materiaal gemaakt is van afval, verkleint u de afvalberg. Bovendien hoeft u het product nooit
weg te gooien. Oude platen, reststukken en snijafval worden
weer verwerkt tot nieuwe EverUse platen. Het product wordt
gemaakt in Nederland waarmee u lokale productie ondersteunt en transport beperkt.
Hiermee helpt u mee aan een duurzame toekomst en de reductie van CO2.

De geluidaborptiemeting is gemeten met
NEN-EN-ISO 354:2003
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Akoestische eigenschappen
Akoestisch zeer hoogwaardig.
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Montage
EverUse is aan te brengen met contactlijm of dubbelzijdig
tape.
Brandeigenschappen
Euro-brandklasse SBI (in-situ): A1-B / s1 / d0
Getest voor Europese markt. Hiermee voldoet het aan de
strengste eisen voor brandveiligheid.
Milieuvriendelijk
EverUse is 100% recyclebaar.
Thermische eigenschappen
Het materiaal is gemaakt van cellulose. Door de thermische
eigenschappen van dit materiaal helpt het uw gebouw koel
te houden in de zomer en behoudt van warmte in de winter.
Dikte 40 mm: Warmteweerstand (Rd) = 1,06 en Waterdampdiffusieweerstand (μ) = 1,1

NL21.1

#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast
leveren we een breed assortiment akoestische materialen
direct uit voorraad.
Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor
een afspraak op locatie.
Gessel 62 3454 MZ De Meern
+31 30 227 08 00
info@easy-noisecontrol.nl
Disclaimer
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde
geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan
deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en
wijzigingen zijn onder voorbehoud.

www.easy-noisecontrol.nl

