Det bästa valet av isolering
för...

HUSÄGARE

• Inomhuskomfort
• Energieffektivitet
• Reducering av energikostnader
• Inomhus luftkvalitet
• Eliminering av kalla och varma
punkter
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Edition
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SÄKRA DINA
ENERGIBESPARINGAR
Spray Polyuretan Foam Isolering
Energibesparing som består

SCANDINAVIA

Varför använda spray polyuretan
foam?
Spray foam är en lättviktig, hållbar och
mångsidig isoleringslösning, som har
branschens bästa prestanda när det
kommer till energieffektivitet och att
spara in på energikostnaderna. Denna
isoleringslösning är det optimala valet
för alla byggnader, både kommersiellaoch bostadshus.
• Total vidhäftning mot de allra flesta
underlag

• Spara energikostnader, upp till 45%
• Slippa ha fler olika produkter för temperaturkontroll
•
•
•
•
•
•

Höja inomhuskomforten
Dämpa ljud som kommer utifrån
Förhindra termiska skillnader,
Förhindrar tillväxt av mögel, fukt och allergener
Förbättra luftkvaliteten
Eliminera kalla och varma punkter och hålla en jämn komfort i
hela huset

• Professionellt installerad av
certifierade applikatörer

Foam-LOK 2000 4G
HÅLLBARHET I FOKUS
• Genom sitt låga GWP/ODP system, reducerar
det växthusgaseffekten

• Bästa isoleringen oavsett klimat
• Bidrar till en bättre inomhusmiljö

•
•
•
•

• Håller under byggnadens hela
livslängd

Den reducerar den globala uppvärmningen
Noll ozonpåverkan
Miljövänlig
Sparar energi

Lapollas spray foam tätar effektivt alla
sprickor och liknande i din byggnad, vilket är
den främsta anledningen till att luft och fukt
tränger in samt att du får
temperaturskillnader.

Spray Polyuretan Foam
Sann komfort och energieffektivitet
Vad som verkligen gör ett hus till ett hem är hur bekvämt
det är för dig och din familj. Tänk dig att bo i ett hem där
temperaturen alltid är jämn....utan kalla och varma
punkter. Hem som är isolerade med Foam-LOK spray foam
har helt enkelt en högre inomhuskomfort eftersom att du
kontrollerar din inomhusmiljö.
Dessutom kan du njuta av ytterligare fördelar, som:
Lägre ljudnivå, bättre luftkvalitet och en besparing av
energin.
Allt detta gör ditt hem mer behagligt och energieffektivt
för dig och din familj.

Foam-LOK 2000 4G är den
första spray polyuretan
foamen i världen som är både
miljövänlig och har noll
påverkan på ozonlagret.

DIN OPTIMALA LÖSNING FÖR ATT...

"Huskonstruktioner kräver det bästa
isoleringsmaterialet för att skapa
det bästa resultatet för husägare.
Jag har Lapollas Foam-LOK i mitt
hem för att försäkra mig om ett
bättre inomhusklimat samt lägre
energikostnader.
Lapolla är mitt val när det gäller
högpresterande isolering"
Ty Pennington
Ambassadör för Lapolla
Programledare för Extreme Makeover: Home
Edition

Marknadens mest effektiva isoleringslösning!
Den utmärkta förmågan i polyuretan sprayisolering att helt
täta ett utrymme säkerställer att du får en otroligt hög
prestanda när det kommer till att spara in på energikostnader,
öka energieffektiviteten och förbättra din inomhusmiljö och
din luftkvalitet.
Du kan spara upp till 45% av dina energikostnader! Det är
därför den är framtidens isolering!
Två typer av spray foam:
• Öppen cell - En förhöjd prestanda jämfört med
traditionell isolering, tillhandahåller en total
vidhäftning coh luftbarriär
• Sluten cell - Premium spray foam tillhandahåller den
högsta isoelringsprestandan, luft- och fuktbarriär, och
tillför en stabilitet till din struktur på upptill 300%

