Isolatie

Ursa 280 PV
Productomschrijving

De Ursa 280 PV is een plaat die uitermate geschikt is voor het thermisch, brandwerend en
akoestisch isoleren van metalen gevels. De plaat kenmerkt zich door snelle verwerkbaarheid,
praktische verpakking, een uitstekende weersbestendigheid gecombineerd met hoge thermische
prestaties. Met de Ursa 280 PV wordt er zelfs aan een hoge brandwerendheid voldaan (Classificatie
EW60, 60 minuten volgens NEN 6069 – rapport nr. 2005-CVB-R0366).
De plaat is voorzien van een éénzijdig, versterkt geel glasvlies voor optimale stevigheid.
Voor geperforeerde binnendozen kan Alert Isolatie de Ursa 280 PV voor u insealen in een speciaal
zwartkleurig, dampdichte PE folie van 0.03 mm met een akoestisch open membraam zodat u
verzekerd bent van uitstekende akoestische prestaties. Zowel voor geluidsisolatie als
geluidabsorptie is de Ursa 280 PV uitermate geschikt.

Toepassing
De Ursa 280 PV wordt toegepast in zowel gevels met verticale beplating als in gevels met
horizontale beplating.
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Het aantal schroeven per m² is bepalend voor de uiteindelijke Rc waarde. De Ursa 280 PV wordt
geleverd zonder bevestigingsmaterialen. Om de Rc eis van 2.5 of 3.0 te halen dient u gebruik te
maken van de zogeheten afstandhouders van gegalvaniseerd of RVS staal. Het is van belang dat de
laag isolatiemateriaal buiten de flens respectievelijk 40 of 60 mm bedraagt.
Indien RVS-bevestigers of een grotere binnendoostype (bijvoorbeeld 90/600) worden toegepast,
zal de Rc-waarde hoger uitvallen omdat er dan sprake is van minder koudebrug. Voorwaarde van
bovenstaande waarde is dat afstandhoudende schroeven worden toegepast waardoor de buitenste
laag van 40 of 60 mm behouden blijft.
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