
SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. 

Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 

PAVAROOM Isolatieplaat voor binnenafwerking 
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Verpakking 

Dikte 

[mm] 
Platen/pallet 
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Afmeting 

[mm] 

m
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[m
2
]

Massa/pallet 

[kg] 

Thermische weerstand (Rd) 

[m
2
.K/W]

30 148 1230 x 520 94,7 1250 x 540 99,9 709 0,65 

30 74 2480 x 520 95,4 2500 x 540 99,9 709 0,65 

60 72 1230 x 520 48,6 1250 x 540 48,6 691 1,35 

60 36 2480 x 520 46,4 2500 x 540 48,6 691 1,35 

Productie: Frankijk 

Eigenschappen 

Dichtheid [kg/m
3
] 230 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) (EN 13171) [W/(m.K)] 0,044 

Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)] 2100 

Sd waarde [m] 2 

Brandreactie (EN 13501–1) E 

Druksterkte bij 10 % vervorming [kPa] 250 

Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa] 30 

Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL) 
030105; 170201; 170604 

Afwerking zijden tand - groef 

Productomschrijving 

PAVAROOM is een natuurlijke en ecologische, thermische en 

contactgeluidsisolerende plaat op basis van houtvezel afgewerkt 

met een harde cellulose bekleding. 

De plaat kan universeel gebruikt worden in de binnenafwerking van 

muren, zolders en plafonds.  

De bekleding vervult de functie van damprem waardoor een extra 

dampremmend membraan overbodig is.  

Dankzij de bekleding en de tand - groef afwerking kan men, in 

vergelijking met gipskarton platen, tot 3 stappen besparen wat een 

snelle verwerking mogelijk maakt. 

De combinatie met PAVAFIX WIN afdichtingsband garandeerd een 

hoge luchtdichtheid van de bouw. 

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsings-

richtlijnen van de producent. 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt 

aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

Opslag 

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een 

vlakke ondergrond opslaan. Maximum 2 palletten op elkaar 

stapelen. 

 Licht, stabiel en isolerend

 Snelle verwerking

 Dampremmende en luchtdichte bekleding klaar voor 
afwerking

 Droge productiemethode 

http://www.soprema.com/
rein
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