
Temperature matters

Combitherm optimerer hærdningstid 
og forhindrer frostindtrængning

Når vintervejret skaber problemer for nystøbte fundamenter, er 
 COMBITHERM termo vintermåtten den ideelle løsning.

Mærkbare fordele
• NY / Optimeret isoleringsmateriale med bedre isoleringsevne
• NY / Stærkere folier med 25 pct. genanvendt plast
• NY / Stærkere svejsninger giver øget styrke
• Fleksibel – optimal tilpasningsevne 
•	Isoleringsmateriale:	78%	genbrugsfibre*
• Forlænger byggesæsonen
• Kan repareres ved iturivning
• Miljøvenlig bortskaffelse
• Gift- og støvfri – kræver ikke værnemidler
• Miljøvaredeklaration (EPD Danmark iht. EN  15804)

* Granulat af sodavands- og vandflasker.
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Temperature matters

Combitherm vintermåtter med høj isoleringsevne

Den	dokumenterede,	høje	isoleringsevne	forstærkes	yderligere	af	vintermåttens	fleksibilitet
og	konstruktion,	som	sikrer	optimal	afdækning	af	emnet.	Læg	dertil	at	isoleringsmaterialet	er	fikseret
i folien, så arealet udnyttes fuldt ud.
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Tekniske data
Bredde: 1350 mm

Højde: Ca. 50 mm

Standardlængder: 3000 og 5000 mm

Farve: Aluminiumsfarvet

Vægt: Vintermåtte: 690 g/m²

Isolation: 450 g/m² Polywool®

Overflade:	Skridsikker	polyethylen

Lambdaværdi: 0,0527 W/mK

Artikel nr.: Vintermåtte 3 meter: VIN3CT – DB nr. 5865310

Artikel nr.: Vintermåtte 5 meter: VIN5CT – DB nr. 5865313

Levetid
Der	findes	talrige	eksempler	på,	at	professionelle	
slutbrugere har genbrugt COMBITHERM vintermåtten 
i mange år. Skulle uheldet være ude, så måtten rives 
itu, sker reparation med gaffa-tape. Ved vandind-
trængning hænges måtten op, så vandet løber ud 
igen. Herefter tapes og måtten kan igen tages i brug 
– helt uden forringelse af isoleringseffekten.

Pladsbesparende
Takket være isoleringsmaterialet Polywool® kan 
COMBI THERM vintermåtten komprimeres, så den 
optager mindst mulig plads under såvel oplagring 
som transport. Kort tid efter udpakning er måtten 
udfoldet til sin fulde højde.

Miljøvenlig
COMBITHERM vintermåtten er fremstillet af miljø-
venlige materialer, 100% gift- og støvfri. Det betyder, 
at bortskaffelse kan ske som brændbart affald på 
forbrændingsanstalten og derfor med mindre tidsfor-
brug og færre omkostninger.

Også velegnet til 
beskyttelse af 
lodrette emner 
som mur eller gavl.
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