SkamoWall Systeem
Het einde van kou, vocht en 		
schimmel in woningen en
gebouwen.

Een nieuw en eenvoudig isolatiesysteem
Het SkamoWall Systeem is een veelzijdig product, dat voor
meerdere doeleinden te gebruiken is. Het is een vochtregulerend,
schimmelwerend, draagkrachtig, brandwerend, milieuvriendelijk en
lichtgewicht product.
Door de snelle en strakke afwerking van de wand ondervindt uw
huurder of cliënt zo min mogelijk ongemak.
Tevens is het product zo draagkrachtig dat het terugplaatsen van
radiatoren geen probleem is, zonder ingrijpende maatregelen.

Het SkamoWall Systeem is alles in één:
Verbeterd het wooncomfort

Geschikt voor elk project

Duurzaam & sterk materiaal

Gemakkelijk te installeren

SkamoWall Systeem is dé oplossing voor de volgende
problemen:

ONTBREKENDE ISOLATIE
Het SkamoWall Systeem reduceert het energieverbruik tot
wel 70% in vergelijking met standaard, niet-geïsoleerde
muren.

VOCHT EN CONDENS
Het SkamoWall Systeem heeft een hoog capillair effect.
Hierdoor verdampt eventueel vocht uit de koude muur,
naarmate deze door SkamoWall geabsorbeerd wordt en de
ruimte goed geventileerd wordt.

SCHIMMELGROEI
Uit onderzoek van een Deens Bouwonderzoeksinstituut
is gebleken dat het SkamoWall Systeem iedere vorm van
schimmelgroei uitsluit.

KOUDEBRUGGEN
Koudebruggen kunnen zich voordoen op verschillende
plaatsen en ontstaan op het moment dat de binnenwand
rechtstreeks in verbinding staat met buiten.
Hierdoor ontstaat er warmteverlies in de woning.

Hoe werkt het SkamoWall Systeem?
Traditionele isolatie-oplossingen leiden vaak tot onaangename
gevolgen voor het gebouw en de bewoners in de vorm van een
ongezond binnenklimaat en problemen met vocht.
Het SkamoWall Systeem biedt de
oplossing voor zowel isolatie- als
vochtproblemen bij slecht
geïsoleerde muren.

In veel oude gebouwen zijn de
wanden slecht geïsoleerd.
Wanneer de warme en vochtige
lucht in een gebouw het oppervlak
de koude wand raakt, ontstaat er
condens en begint het vocht zich
op te hopen in de muur.

Hierdoor komen de volgende problemen naar voren:
Door de kou is het niet prettig om in de buurt van de
wand te zitten.
De condensvorming en de daaropvolgende ophoping
van water in de wand, verhogen het risico tot
schimmelvorming.
Het warmteverlies dat door de niet-geïsoleerde wand
wordt veroorzaakt, is extreem hoog. Dit is terug te 		
zien op de energierekening.

Situatie voor het plaatsen
van SkamoWall

Situatie na het plaatsen van
SkamoWall

Het basis element van het SkamoWall Systeem is de
SkamoWall plaat, welke is gemaakt van calciumsilicaat.
Door de unieke structuur absorbeert de SkamoWall plaat het vocht
dat zich in de ruimte of wand bevindt.
Zodra het SkamoWall Systeem geplaatst is, zal het vocht in het
systeem worden opgeslagen en zich verplaatsen naar een
droger gedeelte van het materiaal.
Wanneer de juiste luchtvochtigheid bereikt is met behulp van goede
ventilatie, geeft het systeem het vocht weer af aan de ruimte en verdampt het vocht.

Unieke eigenschappen van het SkamoWall Systeem:

Vochtregulerend
Het vocht wordt in de SkamoWall
platen opgeslagen en verplaatst
zich naar een droger gedeelte
van het materiaal.
Wanneer de ruimte goed
geventileerd wordt zal het
materiaal het vocht weer loslaten.

Brandwerend
De brandwerendheid van
SkamoWall valt onder het
hoogste eisenniveau conform het
Europese Brandclassificatiesysteem EN 13 501.
Dit houdt in dat het SkamoWall
Systeem geclassificeerd is als
een niet brandbaar materiaal,
met een A1 classificatie.

Draagkrachtig
Het SkamoWall Systeem is een
stevig systeem, welke krachtig
genoeg is, om diverse producten
op te hangen met pluggen en
schroeven.

Schimmelwerend
Uit onderzoek van een Deens
Bouwonderzoeksinstituut is
gebleken dat het SkamoWall
Systeem iedere vorm van
schimmel uitsluit.

Duurzaam
Het product bestaat uit natuurlijke
materialen.
Hierdoor is het afvoeren van
eventuele afvalstoffen
gemakkelijk te realiseren via de
gemeentelijke afvalverwerking.

Isolerend
De SkamoWall platen zijn
verkrijgbaar in verschillende
diktes, elk met eigen
isolatie-eigenschappen.
Hoe dikker de plaat, hoe minder
warmteverlies.

Bereken wat u nodig heeft voor uw project

Op www.hydroprof.nl vindt u een
calculator waarmee u snel en
gemakkelijk het materiaal kan
berekenen op basis van de
wandafmetingen.
Naar aanleiding van uw
berekening kunnen wij gratis en
vrijblijvend voor u een passende
offerte opstellen.

Heeft u een erkend installateur nodig die voor uw project het
SkamoWall Systeem kan plaatsen?
Neem gerust contact op met één van onze erkende installateurs, zodat zij op
locatie kunnen kijken hoeveel materiaal u nodig heeft en voor u een offerte
op maat kunnen maken.

HydroProf, uw groothandel voor
gespecialiseerde isolatiematerialen.

HydroProf Isolatie B.V.
Tel. : 085-0606501
E-mail : info@hydroprof.nl
Website : www.hydroprof.nl

