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PAVATEXTIL P IS EEN THERMO-AKOESTISCH ISOLATIEPANEEL UIT 
GERECYCLEERD KATOEN, VOORNAMELIJK JEANS.
Pavatextil P is ontwikkeld uit ingezameld, gerecycleerd en gerecupereerd 
textiel dat op het einde van zijn levensduur was. Het gaat voornamelijk om 
jeansstof die getrieerd, uitgerafeld en hergebruikt wordt. 
Met de innoverende recyclage van katoenstoffen die eigenlijk voor de 
verbrandingsoven bestemd waren, krijgt een kwalitatieve grondstof een 
tweede leven. 
Pavatextil P is een gezond en performant isolatieproduct dat een positieve 
impact op het milieu heeft. 
Pavatextil P is een zacht isolatiemateriaal

PAVATEXTIL P 
Isolatie uit gerecycleerd katoen

TOEPASSING 

Muren  
& schotten  

Dakbinten en  
plankenvloer  

EEN KEUZE MET EEN GROTE IMPACT  
EEN GEZONDE ISOLATIE DRAAGT ZORG VOOR WIE U 
DIERBAAR IS
“De gerecycleerde katoenvezels en de hoogwaardige fabricage 
zorgen ervoor dat Pavatextil P heel sterk presteert op het vlak 
van thermische en akoestische isolatie en bovendien gezond, 
comfortabel en duurzaam is.” 

+ MEER LEEFCOMFORT 
Pavatextil P houdt u ’s winters goed warm en ’s zomers 
lekker fris en geeft uw leefruimtes tegelijk een verbeterde 
geluidsisolatie. Dus minder energieverbruik en meer 
levenskwaliteit. 

+ EEN GEZONDER EN COMFORTABELER HUIS 
Pavatextil P staat garant voor de luchtkwaliteit in uw 
woonruimte. Het heeft een klasse A+ voor uitstoot van VOS 
(Vluchtige Volatiele Stoffen). 

+ DE ZACHTHEID EN KWALITEIT VAN KATOEN 
Pavatextil P is flexibel waardoor het zich goed aanpast aan 
vormen en heel gemakkelijk te plaatsen is. De zachtheid van het 
katoen zorgt ervoor dat het een aangenaam product is om mee 
te werken. En zijn licht gewicht laat toe dat er een dikke laag 
isolatie kan geplaatst worden.

Toepassing mogelijk in dubbele en 
gekruiste lagen

Eenvoudig en gemakkelijk te 
versnijden met een isolatiesnijmes
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PLAATSING 

1 Plaatsing van 1ste laag isolatie
 

Plaatsing van 2de laag isolatie 
  

2

3 Plaatsing van dampscherm 
  

4 Vasthechten van dampscherm met een dubbelzijdige 
kleefstrook; creëren van een technische holte en 
daarna plaatsing van afwerkingsplaat 
 

5 Kan ook tussen binten gebruikt worden 
 

Dikte (mm) 45 100 120 145 200

R-waarde 
m².k/w

1,15 2,55 3,05 3,70 5,10

0,039 
(W/mK)

EEN KEUZE MET EEN GROTE IMPACT   
+ 3-IN-1 ISOLATIE 

BESCHERMT TEGEN KOUDE, WARMTE… EN GELUID 
Pavatextil P is de ideale isolatie die ‘s winters tegen de 
koude beschermt en ‘s zomers de warmte buiten houdt. 
Daar bovenop zorgt de vezelstructuur van het katoen 
voor een goed akoestisch resultaat. 

+ LANGDURIGE PRESTATIE GEGARANDEERD 
Pavatextil P regelt op een natuurlijke wijze de 
luchtvochtigheid en behoudt zijn initiële dikte en 
isolerende kracht door de tijd heen.

AKOESTISCH  
COMFORT  

COMFORT  
ZOMER/WINTER 

GERECYCLEERD  
KATOEN  
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SOPREMA NV  

Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - BE
Tel: +32 (0)14 23 07 07

info@soprema.be
www.soprema.be

SOPREMA Group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het 
internationaal erkende kwaliteitssysteem  EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij  het systeem 
onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA Group behoudt zich het recht 
voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving 
de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.
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