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BASIC

Teknisiä tietoja H2Foam Basic

Ilmoitettu lämmönjohtavuus 0,027 W/(mK) U-arvot
  5 cm eristepaksuus, 0,54
10 cm eristepaksuus, 0,27
15 cm eristepaksuus, 0,18
20 cm eristepaksuus, 0,13
25 cm eristepaksuus, 0,10

Kuivatiheys EN 1602 40 kg/m3

Veden imeytyminen EN 1609 0,08 kg/m2

Vesihöyryn diffuusiovastus EN 12086 μ = 32
Paloluokka Luokka E

H2Foam Basic

Umpisoluinen, kestävä, jäykkä ja keskitiheä (40 kg/m3) eristevaahto. 
Rakennusmääräysten mukainen U-arvo 0,17 W/mK täytyy 160 mm:n eristepak-
suudella.
H2Foam Basic on kemiallisesti neutraali, ei aiheuta kemiallista korroosiota metal-
lirakenteissa.
Ei läpäise radonkaasuja!

Ominaisuudet
• CE Hyväksytty.
• Ei HFC:tä (fluorihiilivetyjä) – ei vahingoittavia kaasuja, ei herkkiä orgaanisia kom-

ponentteja (VOC), A+ -luokitus.
• Käytännössä hajuton ja pölytön.
• Suurilta osin kierrätettyä materiaalia ja jota voidaan käyttää myös uudelleen 

lämmöneristämiseen.
• Yksi koostumus, joka takaa erinomaisen tarttumisen rakennuskohteiden erilai-

siin pintamateriaaleihin, useissa eri olosuhteissa.
• Ilmaa läpäisemätön materiaali.
• Sisäänrakennettu höyryn hidastin.
• Ei ime vettä itseensä.
• Asennus lämpötila min. + 0 °C.

Käyttökohteet
• Rakennusten ala- ja yläpohjat sekä seinärakenteet, uudis- ja korjausrakentami-

sessa.
• Sokkeleiden yms. eristämiseen, myös maan alle jääviin rakenteisiin, -ei läpäise 

vettä eikä radonkaasuja.
• Pressu- ja peltihallien kondenssisuojaukseen ja lisäeristämiseen.

Icynene, avoin - sekä umpisolu spray-eristevaahto tuotteet ovat yksivaiheisia 
ja tehokkaita materiaaleja. Takaamme, että spray-eristeemme toimii luvatulla 
tavalla pientalo- tai julkisentilan rakennuksissa koko elinkaaren ajan.
Icynenen paloturvallisuus ominaisuudet täyttävät kaikki sille asetetut vaati-
mukset Internation Building säädösten puitteissa. Tuote on testattu ja se on 
läpäissyt NFPA 285 standardien mukaiset vaatimukset. Paloluokka E, ilman 
kipsilevyä. Paloluokkaa voi parantaa palosuojamaaleilla.
Valmistettu Kanadassa, ISO 9001:2010 mukaisesti sertifioidussa tehtaassa.
Kaikki Icyneneä myyvät ja asentavat ovat käyneet tarkan koulutuksen ja ovat 
omistautuneita ylläpitämään hyviä standardeja.
Icynene rakennuskirjasto on valmisteilla, seuraa www.prohole.fi sivua!


