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Om Knauf Insulation
Knauf Insulation Technical Solutions er del av den internasjonale Knauf gruppen og, produserer mineralullprodukter av høy kvalitet for teknisk isolasjon.
Knauf Insulation Technical Solutions tilbyr den best mulige kombinasjon av energieffektivitet, brannbeskyttelse og støydemping i produkter for hjemmet, klimaanlegg i bygninger samt for industrielle prosesser,
petrokjemiske anlegg, raffinerier og andre industrielle bruksområder.

Termisk isolasjon
Thermal
insulation

Kostbesparelse
Cost saving

Brannbeskyttelse
Fire protection

Støyreduksjon
Noise
protection

Bærekraft
Sustainability

Lett åto
bruke
Easy
use

www.knaufinsulation-ts.com

Nettingmatter:
WM 620, WM 640, WM 660, WM 680

Knauf Insulation Nettingmatter

Knauf Insulation har gjort store investeringer
for ytterligere å forbedre Nettingmattenes
produktkvalitet og gjøre håndteringen lettere
og tryggere.
Nettingmattene fra Knauf Insulation gir
nå installatørene innen et bredt spekter av
bruksområder et produkt som møter deres
krav og setter en ny standard for isolasjon for
tekniske prosesser.
Knauf Insulation har, for å oppnå
disse forbedringene, oppgradert sine
produksjonsanlegg med avansert
produksjonsteknologi for fremstilling av
nettingmatter.

… Dine fordeler
Lettere og tryggere håndtering
•

•

Lettere å holde det ryddig, tryggere å arbeide.
Fordi man kan fjerne og kvitte seg med emballasjen på
lageret og fremdeles ha en intakt rull, gjør bærebåndet
det lettere å oppfylle forskrifter som påbyr et minimum av
emballasje på arbeidsstedet. Dette reduserer sjansen for
ulykker som skyldes løs emballasje.

•

Raskere håndtering
Det nye Europall formatet gjør håndtering med gaffeltruck og
jekketraller lettere og mer effektiv.

Kan bæres med en hånd som øker sikkerheten på
anleggsplassen

Våre forbedringer…

L ettere og tryggere å bære
For tradisjonelle nettingmatter er det nødvendig at
emballasjen er på plass under transport til arbeidsstedet. Når
nettingmattene fra Knauf Insulation benyttes, kan man ta av
og kvitte seg med emballasjen i lagerområdet. Bærebåndet
holder rullen intakt og kan benyttes til å bære den lett og
trygt til arbeidsplassen. Der trenger installatøren kun å fjerne
båndet for å rulle ut matten.  

•

Bærebånd rundt rullen

•

Bærekraftig produktmerking med blekk som tåler høy temperatur

•

Optimalisert lengde på rullen

Overlegen produktintegritet.

•

Søm for festing av netting er sterkere og av høy kvalitet.

•

Minimalt innhold av partikler

•

Ny standard Europall format

Nytt utstyr som gir søm av høy kvalitet og derved sterkere feste
for å holde nettingen på plass sikrer produktintegriteten og
fleksibiliteten når produktet installeres som igjen sparer tid og
penger.
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Bredde (mm)

– lettere og tryggere håndtering

Ryddig
– Fjern emballasjen og bær

Lettere sporbarhet for produktene

Lengde (mm)
WM 620

Bærebånd

500 or 1000

I tillegg til standard design, tilbyr vi nettingmatte med galvanisert netting påsydd med rustfri tråd eller rustfri netting påsydd med rustfri tråd. Alle våre produkter finnes også, på forespørsel, i spesialdesign med aluminiumsfolie
påsydd med galvanisert tråd.

Knauf Insulation nettingmatte produsert på vårt oppgraderte
anlegg kan permanent merkes med blekkskriver. Det betyr at
hvis flere ulike materialer benyttes på arbeidsstedet, er det lett
å identifisere det rette. Tid kan også spares i forbindelse med
kvalitet- og inspeksjonsprosedyrene.
Våre nettingmatter er, ifølge kravene til AGI worksheet Q132,
kvalitetskontrollert ifølge VDI 2055

Bærekraftig trykk av produktnavn og
produksjonsdato

