
AIRTEC

REFLECTERENDE NOPPENFOLIE

Dampremmende laag en 
isolatie in één product. 
Geschikt voor daken, 
wanden en vloeren

• Isolatie door reflectie aan beide zijden
• Dun, fllexibel en eenvoudig verwerkbaar
• Geschkt voor nieuwbouw en renovatie
• Is luchtdicht en absoluut dampdicht
• Totale R waarde tot 1,53m2 K/W
• Dampscherm en isolatie in één
• Voorzien van CE ETA 

ISDE SUBSIDIE 

BIJ RIETEN 

DAKEN 

KA21437



Installatie
1. Meet het 
oppervlak en 
bereken de 
hoeveelheid isolatie
voor uw project.

2. Knip of snij de 
isolatie op de 
gewenste maat.

3. Niet de isolatie op 
minimaal 300 mm 
tussenruimten, met 
een 50 mm overlap tus-
sen de lagen vast.

4. Tape de overlap-
pingen vast met YBS 
aluminium tape. Hier-
door ontstaat een 
lucht- en dampdichte 
isolatielaag.

Thermisch kenmerk

Kern R-waarde

Double Bubble

0.200m2K/W

Dak R-waarde met 
2 stilstaande luchtlagen

1,1m2K/W

1,53m2K/W

Emissiecoëfficiënten van oppervalktes 0.05

Double Bubble

Brandbaarheid Klasse F

>600MNs/gWeerstand tegen waterdamp

Lagen

Double Bubble

Dikte

Gewicht

Afmeting

5

7 mm

Breedte

307 g/m2

Rol afmetingen (andere maten beschikbaar)

1,5 m

Lengte 50 m

Oppervlakte 75 m2

Technische gegevens

Wand R-waarde met 
2 stilstaande luchtlagen

Airtec is naast isolatie ook een dampscherm en dient dus altijd aan de warme zijde aangebracht te 
worden. Airtec Double Bubble is een dubbele laag polyethyleen luchtkussenfolie met aan beide 
zijden een gecoate aluminiumfolie. Deze slechts 7 mm dikke dampdichte isolatie kan worden toe-
gepast in dak, vloer en wand, in renovatie of nieuwbouw. Daarnaast als bescherming en isolatie in de 
verpakkingsindustrie of als bescherming tegen vorst in de land- en tuinbouw.

Airtec is CE-gemarkeerd, dun, flexibel en gemakkelijk te installeren. Het is onder andere geschikt 
voor na-isolatie van daken, wanden en vloeren. Zomerhuisjes, caravan, camper, boot, loods of 
garage. Kortom: overal waar isolatie gewenst is.
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Over Airtec


