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HunTon Trefiberisolasjon™

en energi- og miljøriktig byggisolering

Hunton Trefiberisolasjon™ øker bokomforten samtidig som den 
bidrar til å forbedre energibalansen i huset. Isolasjons
materiale av trefiber utmerker seg med sin store pusteevne og 
bidrar til et bygningsbiologisk feilfritt inneklima. Isolasjonen  
er enkel å bearbeide, er allergivennlig og aldringsbestandig  
– dette er et byggeprodukt som vil vare i generasjoner.
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HUNTON Trefiberisolasjon 
Plate™/Innblåst™

HunTon Trefiberisolasjon™ får du både i 
plateformat eller den kan blåses inn i veggen. 

usikker på hva som passer for deg?  
Ta kontakt med oss.

www.hunton.no  –  hunton@hunton.no  –  tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10
Teknisk helpdesk – tlf. 815 10 033 – teknisk@hunton.no

Dobbel varmelagringskapasitet™

Ved å velge Hunton Trefiberisolasjon™ får 
du et produkt med unik varmelagrings-
kapasitet. Trefiberisolasjonens termiske 
masse gjør at den fungerer som et 
varmebatteri som lades opp og avgir 
varmen over tid. Dette vil gi deg stabile 
innetemperaturer – på sommeren blir 
ikke boligen like fort overopphetet og på 
vinteren blir ikke boligen like fort kald. 
Du vil merke forskjellen!

God brannbeskyttelse 
Hunton Trefiberisolasjon™ hverken 
smelter eller brenner, da treverkets 
naturlige egenskaper gjør at isolasjonen 
forkuller seg ved brann og dermed 
beskytter konstruksjonen fra flammene.  
i tillegg er isolasjonen tilsatt en naturlig 
brann hemmer bestående av amonium 
sulfate, som ytterligere for sterker 
forkullings prosessen ved å oppta oksyge-
net rundt isolasjonen når en eventuell 
flamme treffer.

Lyddempende
Hunton Trefiberisolasjon™ har utmerkede 
egenskaper som lyddempende materiale. 
Trefiberisolasjonen har myke fiber, og 
 består også av mer masse (kg) pr. m3  
enn andre typer isolasjon. Dette gjør  
at trefiberisolasjonen absorberer  
og demper lyd veldig godt.

10 ganger større evne  
til å transportere fukt!
Hunton Trefiberisolasjon™ vil oppta og  
avgi fuktighet (hygroskopisk) i takt med 
fuktighetsendringer i omgivelsene.*  
Dette gir stabile konstruksjonsegen-
skaper, som tåler det tøffe norske klima 
med store variasjoner i luftfuktighet. 
Trefiberisolasjon  har markedets beste 
evne til å transportere og avgi fukt  
ut av konstruksjonen.

Sunt inneklima
Hunton Trefiberisolasjon™ er dimensjons- 
og formstabil enten om du benytter deg 
av plater eller blåseisolasjon. Grunnet 
trefiberens naturlige evne til å redusere 
luftbevegelser i isolasjonen, gir den god 
tetting rundt vinduer og stenderverk. 
blåsevarianten vil også kunne fylle ut og 
tette igjen der annen isolasjon ikke vil nå 
frem. Med færre kuldebroer unngår du et 
kaldt og trekkfullt hus og du oppnår høy 
bo-komfort, et sunnere innemiljø og 
lavere strømregning. i tillegg er Hunton 
Trefiberisolasjon™ et naturlig produkt 
som ikke gir ubehag på hud eller i 
luftveier. Hverken under montering  
eller iettertid for beboerne.

5 fordeler med Hunton Trefiberisolasjon™


