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 Isolatiepanelen uit cellulose isolatievlokken. 

 
 

  
 Wordt toegepast als vloer- en muurisolatie, zowel voor nieuwbouw als renovatie en 

vooral in houtskeletbouw. 
 
 
 

  
65 % cellulose vlokken 
20 % textielvezels hoofdzakelijk gerecycleerd katoen 
15 % lasbare textielvezels 
Speciale schimmelwerende behandeling van de cellulose vlokken en de 
textielvezels 

 
 

  
Warmtegeleidingscoëfficiënt  (W/mK) 0,039 
Volumegewicht (kg/m³) 40 à 45 
Lengte (mm) 1200 
Breedte (mm) 600 
Geluidsreductie Rw(C;Ctr) = 40 (-3;-9) dB 
Beschikbare dikte RD* 

  
45 mm 1,15 
60 mm 1,50 
80 mm 2,05 

100 mm 2,55 
120 mm 3,05 
140 mm 3,55 

 
RD* : Thermische weerstand (m²K/W) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERCELL CONFORT PANELEN 

Beschrijving 

Toepassing 

Eigenschappen 

Verpakking 
 UNIVERCELL CONFORT PANELEN 
Dikte ( mm ) 45 60 80 100 120 140 
Aantal m² per pak 9,4 7,2 5,0 4,3 3,6 2,9 
Aantal platen per pak 13 10 7 6 5 4 
Aantal m² per pallet 74,9 57,6 40,3 34,6 28,8 23,0 
Opslag Droog opslaan 

Samenstelling 
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Hygiëne, gezondheid en milieu 
UNIVERCELL CONFORT PANELEN bevatten geen gevaarlijke bestanddelen 
en beantwoorden aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen. 
 
Kwaliteitscontrole 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel EN ISO 9001:2008  
en EN ISO 14001:2004. 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijzondere 
aanwijzingen 

ISO 9001 
ISO 14001 


