
Productomschrijving: extra stevige glaswoldeken die uitrolt tot een plaat. Aan één zijde
voorzien van een dampremmende, aluminium bekleding met spijkerflenzen en aan de andere
zijde voorzien van een comfortvlies met handige snijlijnen.
Toepassingen: voor het thermisch en akoestisch na-isoleren van bestaande hellende daken
aan de binnenzijde.
Brandveiligheid: brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1.
Certificering: CE, DoP, ISSO kwaliteitsverklaring.
Overige kenmerken: dampdiffusieweerstandsgetal aluminium bekleding μd ≈ 52 m.

Dikte in mm Rdeclared in m2.K/W Afmeting in mm m2 per collo
90 2,55 600 x 5200 6,24

110 3,10 600 x 4300 5,16
140 4,00 600 x 3400 4,08
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Isover Comfortroll XS
Extra stevige zolderisolatie!

Isover Comfortroll XS
Productgegevens

NIEUW
De rol 

die staat!

Bekijk de demofilm op www.isover.nl/comfortrollxs 
en ontdek hoe gemakkelijk Comfortroll XS isoleert. 
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Opbouw constructie

 1 Bestaand dakbeschot

 2 Houten stijl- en regelwerk

 3 Isover Comfortroll XS

 4 Vario KB1 tape

 5 Gipskartonplaat

 

Isover Comfortroll XS

Extra stevige isolatie voor het hellende dak Drie redenen om direct aan de slag te gaan met Comfortroll XS

Nieuw

Isover Comfortroll XS is een stevige en prettig te verwerken
glaswoldeken voor isolatie van hellende daken. Isover
Comfortroll XS is beschikbaar in de diktes 90, 110 en
140 mm. Kiest u voor betere prestaties, dan profiteert uw
klant van een hogere energiebesparing, maximaal comfort
en een uitstekende geluidsisolatie. U kunt uw klant dus
altijd een advies op maat geven.

Thermische prestaties:
Comfortroll XS 140 mm Rc 3,5 m2.K/W Best
Comfortroll XS 110 mm Rc 2,5 m2.K/W Beter
Comfortroll XS 90 mm Rc 2,0 m2.K/W Goed

Gemakkelijke verwerking
U levert snel een goed geïsoleerde
zolder op.

Hoge isolatiewaarde
Flinke energiebesparing voor uw
klant, ieder jaar weer.

Gunstig geprijsd
Hoge kwaliteit met een snelle
terugverdientijd.

Optimaal verwerkingsgemak!
• Zeer stevige isolatiedeken die net zo gemakkelijk aan te brengen

is als een plaat.
• Aan één zijde voorzien van een dampremmende

aluminiumfolie. Een aparte dampremmer is dus niet nodig.
• Aan de andere zijde voorzien van een zacht comfortvlies,

waardoor de isolatie prettig te verwerken is.
• Eenvoudig op maat te snijden met een isolatiemes.

Handige snijlijnen maken dit nog gemakkelijker.
• Met de aluminium spijkerflenzen eenvoudig te bevestigen

op de houten onderconstructie.
• Compacte rol die gemakkelijk naar de zolder te vervoeren is.
• Door de goede comprimeerbaarheid zitten er meer dan 6 vierkante meters

in één verpakking*. De isolatie ligt dus snel op de werkplek.

* Bij een isolatiedikte van 90 mm
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