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 OVER ONS

"Geweldige bedrijven 
bieden hun klanten, 
naast de producten die ze 
vragen, ook oplossingen 
voor hun problemen. 
Knauf Insulation streeft 
naar het ontwikkelen 
en op de markt brengen 
van cruciale oplossingen 
die onze klanten helpen 
een energiebesparende 
bouwomgeving te 
leveren." 

Knauf Insulation



 
Onze producten van minerale wol 
met ECOSE® Technology!

Na de geslaagde introductie van ECOSE® 
Technology in het assortiment voor bouwoplossingen, 
besloot Knauf Insulation deze innovatieve bindmiddel-
technologie uit te breiden naar het HVAC-productgam-
ma in Technical Solutions. 

ERVAAR DE VOLGENDE 
STAP IN ISOLATIE

 

BESTEKSCHRIJVERS KUNNEN VERTROUWEN OP  VOOR DUURZAAM  ONTWORPEN  PRODUCTEN EN INSTALLATEURS HALEN HUN VOORDEEL  UIT DE GEBRUIKS-  VRIENDELIJKHEID.

Isolatieproducten vervaardigd met ECOSE® Technology 
bevatten geen kleurstoffen of kunstmatige kleuren. 

NATUURLIJK UITERLIJK

Producten met ECOSE® Technology bieden een hoge 
isolatie-efficiëntie voor zowel thermisch comfort als vu-
urvastheid voor een persoonlijke veiligheid die voldoet 
aan alle relevante Europese normen. 

TECHNISCHE PRESTATIES

Het bindmiddel bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijk voor-
komende grondstoffen. In het productieproces worden 
geen formaldehyden toegevoegd. De producten verva-
ardigd met ECOSE® Technology bevatten geen fenolen.

BINDMIDDEL ZONDER TOEVOEGING VAN  
FORMALDEHYDE

Hernieuwbare stoffen in het bindmiddel vervangen de 
meeste op fossiele brandstoffen gebaseerde materialen. 
Wij besparen op energie, verlagen de energiefactuur 
en de CO2-uitstoot.

MILIEUVRIENDELIJK



  Voordelen voor installateurs Voordelen voor 
bestekschrijversMET HET GOLD-CERTIFICAAT 'INDOOR 

AIR QUALITY IMPACT' VAN EUROFINS
•  Reductie van de uitstoot in de omgeving bij 

het installeren

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
• Gemakkelijk snijdbaar
• Vrijwel reukloos
• Perfecte pasvorm
• Gemakkelijk te hanteren

VOLDOET AAN TECHNISCHE EISEN
•  Producteigenschappen die voldoen aan, of 

beter presteren dan, de eisen van CE, AGI 
132, EnEV, MED

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN
•  HVAC-assortiment met uitstekende thermische, 

mechanische en brandwerende prestaties

MET HET GOLD-CERTIFICAAT 'INDOOR  
AIR QUALITY IMPACT' VAN EUROFINS
• Verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis
•  Bewezen conformiteit met alle relevante wettelijke 

en vrijwillige kwaliteitslabels over productuitstoot 
in Europa 

VOOR DUURZAAM ONTWORPEN 
PRODUCTEN
•  Conform diverse certificatieschema's voor groene 

gebouwen (bv. BREEAM, LEED, HQE, DGNB)
•  Hoge milieustandaarden met certificatie volgens 

ISO 14000

BETROUWBAARHEID
•  HVAC-assortiment met uitstekende thermische, 

mechanische en brandwerende prestaties
•  CE-markering garandeert de naleving van de 

Europese wetgeving (CPR 305-2011)

VEILIGHEID
• Niet-brandbaarheid/A1
• Smeltpunt van vezels > 1.000 °C
•  Hoge productie- en productstandaarden met 

certificatie volgens ISO 9000



Isolerende mineraalwolproducten van Knauf

... bieden betrouwbare oplossingen op lange termijn. 
De bestanddelen komen hoofdzakelijk uit natuurlijk 
voorkomende grondstoffen. Hun uitstekende 
mechanische, thermische en brandwerende 
eigenschappen zijn overtuigend. 

Mineraalwolproducten met ECOSE® Technology 
voldoen aan alle relevante product- en 
marktnormen. 

HVAC- en pijpleidingen, 
alsook geluidsabsorptie- en 
aircotoepassingen in gebouwen 
kunnen nu professioneel worden 
geïsoleerd met mineraalwol met ECOSE® 
Technology.

ONS COMPLEET 
PRODUCTGAMMA 
VOOR HVAC-ISOLATIE

 GOLD-CERTIFICAAT 'INDOOR AIR COMFORT' VAN EUROFINS

CE-CONFORMITEIT

MARITIEM MED-CERTIFICAAT

Met het certificatieprogramma 'Indoor Air Comfort', dat wettelijk opgelegde en vrijwillige productver-
eisten combineert in een enkel label, levert Eurofins een volledig overzicht van productprestaties inza-
ke luchtkwaliteit binnenshuis voor leveranciers en klanten. 'Gold'-gecertificeerde producten bewijzen 
conformiteit met alle relevante wettelijke en vrijwillige kwaliteitslabels over productuitstoot.

Producten van Knauf Insulation worden getest volgens alle nodige normen en voldoen aan de ge-
harmoniseerde EU-regelgeving. Dit staat borg voor veilige, geschikte en kwalitatief hoogwaardige 
producten.

Knauf Insulation Technical Solutions levert een ruim assortiment aan thermische, akoestische isolatie- 
en brandveiligheidsproducten aan de maritieme markten. Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen 
(EG-richtlijn 96/98/EG van de Raad - module B en D, IMO FTP-code) en andere toepasselijke 
normen. 



Bedrijfsprofiel
Knauf Insulation is met zijn 30 jaar ervaring en snelle groei een van de meest gerespecteerde namen in de isolatie-industrie wereldwijd. Meer dan 5.500 werknemers in meer dan 35 landen 
en meer dan 40 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf-groep biedt Knauf Insulation Technical Solutions oplossingen voor de behoeften van klanten in industriële en 
maritieme toepassingen, verwarming, ventilatie en airconditioning. Ons diepgaand marktinzicht en knowhow in isolatie stelt ons in staat een breed productgamma aan te bieden dat voldoet 
aan uw specifieke behoeften. 

Alle rechten voorbehouden, inclusief voor fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De in dit document weergegeven processen en werkactiviteiten mogen niet gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden. De informatie, teksten en afbeeldingen in dit document werden met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen fouten niet helemaal uitgesloten worden. De 
uitgever en redacteurs kunnen geen wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich nemen voor verkeerde informatie en de gevolgen daarvan. De uitgever en redacteurs danken 
u voor suggesties voor verbeteringen en bijzonderheden over fouten.

Over Knauf Insulation Technical Solutions
Knauf Insulation Technical Solutions maakt deel uit van de internationale Knauf-groep, en levert isolatieproducten en -oplossingen aan de markten van industrie, scheepsbouw en verwarming, 
ventilatie en airconditioning (HVAC). Al onze inspanningen zijn gericht op het comfort van onze klanten via een combinatie van superieure kwaliteit van de producten van minerale wol, 
professioneel advies, betrouwbare service en een sterke focus op duurzaamheid.
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Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
+385 42 401 300
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com
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