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De nieuwe revolutie

in dakisolatie

- Opencellige structuur

- 25 jaar productgarantie

- 100% watergedragen

- Ook ideaal voor houten constructies

- Binnen 1 dag aangebracht

- Geurloos

- Hoog akoestisch vermogen

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

Het enige isolatiemateriaal dat luchtdichtheid (om

te voldoen aan de nieuwe thermische normen)

combineert met dampdoorlatendheid. Vocht kan

namelijk gemakkelijk binnendringen in de

wanden van een huis (muren, zolders, daken).

 De constructie moet dus kunnen drogen in geval van condensatie of infiltratie. De gebruikelijke

isolerende materialen uit vezel of vlokken laten lucht door, absorberen het vocht en houden het

vast. De thermische norm schrijft daarom de plaatsing voor van een dampscherm dat water- en

luchtdicht is. Door een dampscherm te combineren met de gebruikelijke isolatiematerialen blijft

het vocht vastzitten in het dak en kan het behoorlijke schade aanrichten. De isolatiematerialen uit

het assortiment H2Foam LITE zorgen ervoor dat het vocht kan ontsnappen zodat de constructie

goed behouden blijft.

Waarom Icynene ?
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Hoger wooncomfort

Lagere energiekosten

Exclusief Icynene dealer:
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Profijt Isolatie Bv is een exclusief

geselecteerde dealer van Icynene.

Uiteraard kunt u alle soorten vloeren, daken

voorzien van watergedragen schuim. De

dampopen structuur zorgt voor een goede

beademing voor de onderliggende

constructie. Vooral op houten constructies is

dit een enorm voordeel.

Met een garantie van maar lieftst 25 jaar is Icynene zonder twijfel de beste oplossing voor 

isolatie, luchtdichtheid en geluidswering van uw woning

Voordelen Icynene H2 Lite

- Zeer goede afdichting van alle kieren en naden

- 100 % expansie op waterbasis.  

- Ozonvriendelijk en volledig geurloos,

- Toepasbaar bij zowel hout als beton

- Opencellige structuur

- Brandklasse E ( zelfdovend )

- ʎ = 0,038 (CE-markering)

- Icynene is ademend

- Hoge geluidsisolatie

- Binnen 1 dag aangebracht

- 25 jaar garantie

Kijk voor meer informatie op www.profijtisolatie.nl 
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