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INSUL ROLL XT is een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een 
gesloten celstructuur (op rol), voorzien van een uiterst betrouwbare speciale lijm en 
een aanvullend scheurbestendig weefsel.

 � De uitstekende thermische eigenschappen verminderen aanzienlijk het 
energieverbruik van klimaat- en koeltechnische, evenals van verwarming- en 
sanitaire installaties

 � Verbetering van de economische en ecologische efficiëntie van de gehele 
installatie

 � Voorkomt vorming van condenswater
 � Geluiddempende eigenschappen voor een beter akoestisch comfort
 � Afsnijden op maat 
 � Minimaal snijverlies
 � Tot 50 % tijdbesparing bij de montage

Producteigenschappen 
 � Warmtegeleiding (EN ISO 12667) 

0,034 W/mK bij - 30 °C 
0,036 W/mK bij    0 °C 
0,039 W/mK bij  40 °C 
0,041 W/mK bij  70 °C

 � Brandgedrag: Bs3d0 (EN 13501-1)
 � Gebruikstemperatuur: van -30 °C tot 95 °C (EN 14707)
 � Verwerkingstemperatuur: ≥ +5 °C
 � Waterdampdiffusieweerstand (EN 13469) > 7000
 � Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
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INSUL ROLL XT

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties zijn te goeder trouw weergege-
ven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring. 

Leveringsprogramma

Type A B Lengte  VPE

mm mm m

1000 x 6 1000 6 20 m 20 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 9 m 9 m2

1000 x 19 1000 19 8 m 8 m2

1000 x 25 1000 25 6 m 6 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

Toepassingsgebied
 � Verwarming en Sanitair 
 � Airconditioning
 � Koelstystemen


