
 • Er kan worden afgezien van een dampremmend vlies   
 dankzij de innovatieve en dampregulerende werkzame laag.

 • Behaaglijk woonruimteklimaat dankzij vocht opslaande en   
 capillair actieve eigenschappen.

 • Uitstekende leefomgeving door natuurlijke systeemcompo-  
 nenten van houtvezel en leem- of kalkpleister.

 • Bouwfysisch gunstige renovatieoplossing voor gevels die   
 men wenst in stand te houden.

PAVADENTRO Binnenisolatie van houtvezel

Technische waarden

Dichtheid ρ [kg/m3]  175

Warmtegeleidingscoëffi ciënt (EN 13171) λD [W/(mK)]  0.043

Specifi eke warmtecapaciteit c [J/(kgK)] 2100

Dampdiffusieweerstandgetal µ 5

Brandklasse (EN 13501–1)  Klasse E

Drukweerstand bij 10% samendrukking [kPa] 70

Treksterkte loodrecht op de plaat [kPa] >5

Afvalstoffencode naar de 
Europese afvalcatalogus (EAK)   030105; 170604

Benoemingscode
 WF–EN13171–T4–CS(10\Y)70–TR5–WS5,0–MU5–AF100

Zwitserland

Gedeclareerd warmtegeleidingsvermogen SIA λD [W/(mK)] -

Brandkengetal volgens VKF (BKZ) 4.3

Duitsland

Ontwerpwaarde warmtegeleidingscoëffi ciënt λ [W/(mK)] 0.045

Bouwstofklasse (DIN 4102–1) B2

Elasticiteitsmodule E [N/mm2]  0.70

Algemene bouwinspectie vergunning (DIBt) Z–23.15–1429

Toepassingscode (DIN 4108–10)  DI–zg, WI–zg

Frankrijk

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëffi ciënt
ACERMI λD [W/(mK)]  –

Warmteweerstand, zie  www.pavatex.fr

ACERMI Nr. –

Oostenrijk

Producttype (ÖNORM B 6000)  WF–W, WF–WV

Productbeschrijving

PAVADENTRO is een innovatieve, ecologische binnenisolatie. Ze 
maakt actief gebruik van zowel de capillaire geleidbaarheid als de
hygroscopische eigenschappen van houtvezels en voorkomt zo de
destructieve condensaatvorming. Bijkomend zorgt de door PAVATEX 
speciaal ontwikkelde groene werkzame laag voor een gecontroleerd 
vochttransport. De bevestiging gebeurt met nieten of isolatiepluggen 
op de volledige ondergrond. De bepleistering gebeurt met natuurlijke 
pleistersystemen op basis van leem- en kalkpleisters.

Voldeclaratie

Zie het veiligheidsinformatieblad op www.pavatex.com

Opslag

Droog en beschermd tegen beschadigingen opslaan. Alleen in droge 
toestand verwerken. Maximaal 4 pallets op elkaar stapelen.

Leveringsvorm

Dikte
[mm]

Gewicht
[kg/m2]

Formaat
[cm]

Dekmaat
[cm]

Aantal 
platen

per pallet
[m2]

per pallet
[kg]

Kantuitvoering

40 6.99 102 x 60 101 x 59 100 61.20 446 Geprofi leerd

60 10.50 102 x 60 101 x 59 68 41.62 455 Geprofi leerd

80 13.99 102 x 60 101 x 59 48 29.38 429 Geprofi leerd

100 17.48 102 x 60 101 x 59 40 24.48 446 Geprofi leerd

No. 0104-0307-004-2

WWW.PAVATEX.NL
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