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Matten isolerer mot frost og beskytter mot varme og sollys. Anvendes til
tildekking av bl.a. mur-, støpe- og jordarbeid.
Matten tåler vann men må dog ikke ligge i vann. Hvis matten blir våt,
henges den opp, så vannet kan renne av. Deretter kan matten tas i bruk
på ny. Isoleringen endrer ikke form og tar ikke skade som følge av vand.

TEKNISK DATABLAD - VINTERMATTE SYDD MM

DATA

ARTIKKELNUMMER:
12012

ANVENDELSE

Dimensjoner
Bredde: 1,35 meter
Lengde: 3 eller 5 meter
Høyde: ca. 5 cm. (ikke-komprimert)
Vekt pr. matte: 2,5 kg. (3 meter matte) / 4,2 kg. (5 meter matte)
Vekt pr. m²: 620 g/m² 

Materialer
Folie: Sklisikker, aluminiumsfarget polyethylen (LDPE 90 MY med GUR)
Isolering: POLYWOOL® 450 g/m². 

Isolasjon
Λ = 0,055 W/mK
Varmemotstandsevne: 0,99 m²K/W

UTLEGGING OG DEKKET AREAL

Selv om isoleringen er fiksert i mattekanten, anbefales det å legge
mattene med et overlapp på ca. 10 cm. for å forhindre frostinntregning. 

Dekket areal uten overlapp:
• 3m vintermatte: 4,05 m²
• Pr. palle med 50 stk.: 202,5 m² 

Dekket areal med 10 cm overlapp:
• 3m vintermatte: 3,6 m²
• Pr. palle med 50 stk.: 180 m²

MILJØ OG SIKKERHET

Vintermatten er gift- og støvfri.

Det er ikke skrevet sikkerhetsdatablad 
på produktet.

MERKING

Produktet er ikke underlagt noen har-
monisert europeisk standard og skal 
derfor ikke CE-merkes i henhold til
Byggevareforordningen av 1. juli 2013.

REPARASJON

Skjer det skade på folien, henges mat-
ten opp, så evt. vann kan renne ut.
Etterfølgende repareres skaden med 
gaffatape. Deretter tas matten i
bruk med full isolasjonsevne.

AVFALLSHÅNDTERING

Matten håndteres som plastavfall eller 
brennbart avfall og kan bortskaffes
i et godkjent avfallsforbrenningsanlegg.

SIKKERHETSDATABLAD

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad 
for produktet.

HauCons Vintermatte Sydd forlenger byggesesongen og holder viktige kompo-
nenter og underlag frostfritt. Vintermatte bidrar også til mer optimal opptørking av 
tildekket, nystøpte betongdekker. Vintermatte kan også brukes for å beskytte mot 
varme og sollys. 

BESKRIVELSE

Polywool® er et gift- og støvfritt isolasjonsmateriale. Produktet kan resirkuleres 
som plastavfall, eller brennes av godkjent avfallsmottak uten andre utslipp enn 
CO2. Produktet tåler vann og beholder sin form inne i vintermatten, selv om det 
skulle bli vått.  Polywool® kan tørkes, og opprettholder sin opprinnelige isolering-
sevne etter tørking. Polywool® kan komprimeres over lang tid uten at matten mis-
ter isoleringsevne. Dette senker transport- og lagerkostnader og forenkler håndter-
ing. Kort tid etter komprimering og utpakking vil vintermatten ha sin opprinnelige 
tykkelse på ca 50 mm. 

POLYWOOL®


