


HET NIEUWS VAN GISTEREN IS 
ONZE GRONDSTOF VAN MORGEN

ISOLATIE GEMAAKT VAN AFVAL

๏ Gemaakt in een energiezuinige fabriek. 
Slechts 10% van het energie verbruik t.o.v. 
tradi<onele isola<ematerialen 

๏ Onze fabriek draait volledig op groene 
energie uit water en wind 

๏ Produc<eproces zonder vervuiling van lucht, 
water en grond 

๏ Als het gebouw wordt gedemonteerd kunnen 
de isola<emaCen worden hergebruikt. 
Beschadigde maCen worden gerecycled als 
losse vlokken 

๏ Misschien wel het groenste isola<eproduct 
ter wereld!



iCELL CELLULOSE ISOLATIE 
Een win-win voor 3 verschillende parEjen in de keten

GOED VOOR DE VERWERKER

iCell-cellulose isola<e is een natuurlijk materiaal en geeK 
geen irrita<e aan huid en luchtwegen 

iCell-cellulose isola<emaCen zijn makkelijk te verwerken

GOED VOOR DE BEWONER

GOED VOOR HET MILIEU

iCell-cellulose isola<e zorgt voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat 

iCell-cellulose isola<e biedt een duurzame en uitstekende 
bescherming tegen geluid, warmte en vocht

iCell-cellulose isola<e is een van de milieuvriendelijkste 
isola<e materialen met een posi<eve C02 afdruk. Het 
wordt geproduceerd in een energie zuinige fabriek die 
100% draait op groene stroom.



EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN 
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

LANDAL >  
RENOVATIE PLAFOND

200 JAAR OUD 
MONUMENT > 
MUUR EN 
DAKISOLATIE

NIEUWBOUW > 
TUSSENWANDEN

PAPIER MOLEN > 
AKOESTISCHE 
TOEPASSING

VERANDA > 
DAKTOEPASSING

NIEUWBOUW > DAK, 
VERDIEPINGSVLOER, 

BINNENWANDEN
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EEN GEZOND, VEILIG EN STIL HUIS 
Voor ulEem wooncomfort

Het binnenklimaat in de 
ruimte op een natuurlijke 

wijze regelen 

Vocht regulaQe Warmte isolaQe Geluid isolaQe Brandveilig

iCell® biedt : 

๏ Damp-open isola<emateriaal  

๏ Op<maal vochtregulerend 
vermogen waardoor vocht 
kan worden opgeslagen en 
afgegeven (gebouw kan 
ademen) 

๏ Door de natuurlijke vezels 
krijgen schimmels en 
vochtplekken geen kans

Gezond en comfortabel  
binnenklimaat

Koel in de zomer                           
Warm in de winter

Meer Qjd om je kostbaarste 
bezit in veiligheid te brengen  

Een aangename rust in de 
woon- en werkruimtes

iCell® biedt : 

๏ Ongeëvenaarde 
temperatuurdempings-
factor ook wel 
warmteopslag-capaciteit 
(de <jd die de warmte 
nodig heeK om door de 
isola<e heen te komen) is 
circa 4 maal hoger dan bij 
minerale wol

Genieten van warmte-
isola<e met een fase 

verschuiving van > 12 uur

Genieten van meer rust 
door betere akoes<sche 

isola<e 

iCell® biedt : 

๏ Betere 
geluidsisola<ewaarden dan 
tradi<onele vezelmaCen, 
omdat de vezels flexibeler 
zijn en natuurlijk meeveren 
met de geluidstrillingen  

๏ De open structuur zorgt er 
bovendien voor dat 
luchtbeweging door wrijving 
wordt omgezet in warmte

Brand vertragend door 
beter intact houden van de 

construc<e

iCell® biedt : 

๏ Cellulose dat is behandeld 
met 100% natuurlijke 
brandvertragers  

๏ Op<male bescherming van 
houten construc<es doordat 
het materiaal verkoolt. Deze 
verkoolde laag werkt als 
extra isolator tegen brand 

๏ AXoelend effect door de 
aanwezigheid van vocht in 
de cellulose keten



CELLULOSE ISOLATIE  
geproduceerd in Zweden met de meest duurzame technologie 

Gemaakt van oude 
kranten

Hoge 
isola<ewaarde         
ℷ = 0,036 

Brandveilig

Vocht regulerend

Hoge akoes<sche 
demping

Hoge warmteopslag 
capaciteit

Geen irrita<e aan huid en 
luchtwegen 

100% natuurlijk en 
herbruikbaar

LÄTT ATT HANTERA UTAN ATT KLIA

iCell Skiva - cellulosaisolering 

Vi har sedan 2011 utvecklat en miljövänlig isoleringsskiva för 
byggnadsbranschen och nu är iCell Skiva redo för marknaden. 
Isoleringsskivan används som tilläggsisolering eller inom 
olika nybyggnationer. iCell Skiva baseras i grunden på samma 
miljöeffektiva cellulosaisolering som iCell Lösull. 

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst 
suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra 
irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören. 

Med iCell Skiva går det utmärkt att bygga diffusionsöppet, tack 
vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett 
ertal erkända leverantörer av isoleringssystem med ångbromsar 
och vindskydd/underlagstak vilka utvecklats för att bilda en 
balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och 
sundare. 

NYHET!

 iCell Såg har utvecklats tillsammans med Bacho. 

iCell Skiva enkel att skära och vi rekommenderar speciellt vår egen 
isoleringssåg utan tänder

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän 
ur arbetsmiljösynpunkt

iCell Skiva är CE-märkt

Aktuella storlekar för iCell Skiva 

Yttre mått (mm)   st/pkt   m2/pkt           m3/pkt

iCell Skiva W45 (45x 565 x 1170)  12    7,93           0,34

iCell Skiva W70 (70 x 565 x 1170)     8   5,29           0,34

iCell Skiva W95 (95 x 565 x 1170)     6    3,95           0,34

Tjocklekarna 120, 145, 175 och 195 mm kommer inom kort.
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Vision och innovation

Insulation TechnologyTM

Made in Sweden

Du sparar energi och pengar!

Bostad 130 m² i Mellansverige

150 mm sågspån U-värde 0,51 W/m² °C

Efter tilläggsisolering med 350 mm iCell Lösull, 

nytt U-värde 0,10 W/m² °C

Besparing ca 5 700 kWh/år

Att bygga en ny fabrik från grunden har gett oss fantastiska möjligheter 
att konstruera och optimera tillverkningen av marknadens mest naturliga 
isoleringsmaterial från skogens cellulosa.

Under utvecklingsarbetet har tillverkningsprocesserna studerats grundligt 
för att göra det så effektivt, miljöanpassat och energisnålt som möjligt. 
Vi har undvikt belastningen av gamla ineffektiva lösningar för att enbart 
fokusera på en enda sak – att producera bästa tänkbara cellulosaisolering. 

För dig som kund ger vår noggrannhet en suverän isoleringsprodukt, 
som spar energi och förbättrar inomhusklimatet i byggnader under 
många år framöver. Oavsett om du är entreprenör, professionell, gör-det-
självare eller fastighetsägare kan du få både nytta och glädje av världens 
modernaste produktionsanläggning för cellulosaisolering. 

Cellulosa är ett naturligt och effektivt isoleringsmaterial som kan hanteras 
utan skyddskläder och är lätt att återvinna. 
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Cellulose maVen  
een revoluEe in 
duurzaam 
isoleren!
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