
PRODUKTBESCHRIJVING

LEVERVORM

Dikte
[mm]

Gewicht
[kg/m 2]

Gewicht
[kg/ bloc]

Forma a t
[cm]

A antal  
  b locs / Palet

  per  palet  
[m2]

per p alet
[kg]

zijkanten -
  uitvoering

120 19 4.8 60 x 40 54 12.96 274 recht
160 25 6.0 60 x 40 42 10.08 267 recht
200 31 7.4 60 x 40 33 7.92 259 recht
*20 3.2 120 x 60 120 x 60 96 69.12 236 recht
*40 6.4 120 x 60 120 x 60 48 34.56 236 recht

* PAVAWALL-BLOC '$*.$17(13/$$7

T

densiteit  ρ [kg/m3]   155

warmtegeleidingscoe�  (EN 13171) λD [W/(mK)]                   0.040

spec.warmtebu�ercapaciteit  c [J/(kgK)]                                   2100

dampdi�usieweerstandsgetal  µ   5

brandgedrag (EN 13501–1)    Klasse E

drukspanning bij 10%  vervorming [kPa]  100

treksterkte loodrecht op plaatvlak  [kPa]         10

afvalsleutel naar  
Europese afvalcatalogus  (EAK)      030105; 170604

beschrijvingscodering
 WF–EN13171–T4–CS(10\Y)100–TR10–WS1,0–MU5–AF100

Zwitserland

gedeclareerde warmtegeleiding  λD [W/(mK)]  –

brandkencijfer naar  VKF (BKZ) –

Duitsland

rekenwaarde warmtegeleiding  λ  [W/(mK)]              0.042

bouwmateriaalklasse  (DIN 4102–1)                                          B2

algemene bouwtechnische toelating (DIBt)  Z–23.15–1429

toepassingsgebiedteken (DIN 4108–10) WAP–zh

Frankrijk

gedeclareerde warmtegeleiding ACERMI λD [W/(mK)]              –

warmtedoorlaatbaarheidsweerstand onder       ww w.pavatex.fr

ACERMI No. –

Oostenrijk

Het  PAVAWALL-BLOC isolatieblok vindt zijn beste toepassingen bij  
het renoveren van bestaande gebouwen én bij nieuwbouw.
Van bij de productiefase over gebruiks fase tot afvalfase voldoet dit 
produkt aan alle ecologische vereisten.   PAVAWALL-BLOC biedt 
een hoog bu�ergehalte en sterke bescherming tegen zomerwarmte .
Grondstof voor  PAVAWALL-BLOC is natuurlijk naaldhout dat overblijft  
als afval voor houtzagerijen . Het  PAVAWALL-BLOC is een bijzonder  
geschikte ondergrond voor navolgende pleisterlagen.
Pleisteraanbevelingen op aanvraag bij Ecomat.

MEER INFO

zie het veiligheidblad op www.pavatex.com

STOCKAGE

droog en beschermd stockeren ; enkel in droge toestand verwerken  
maximum 4 palets op elkaar stapelen  
 

No. 0104-0307-004-2
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PAVAWALL-BLOC isolatieblok uit houtvezels

TECHNISCHE KENMERKEN

TOEPASSING

BIO - ECOLOGISCHE  MATERIALEN
VOOR    BOUW / INTERIEUR / TUIN

GENK ZOERSEL 

GENK ZUID 13 Meeënweg 7

3600 GENK

T.03/384.19.07  F.03/385.08.41

KMO Kwikaard 108

2980  ST-ANTONIUS ZOERSEL

T.089/51.95.95  F.089/50.31.46


