Radiatorfolie
Alkreflex® One is een samengestelde reflectiefolie bestaand uit twee lagen puur aluminium met een kern van
luchtkussenfolie. Wij bieden dit product aan als radiatorfolie, maar het product kan ook meerder manieren worden
toegepast. De reflecterende aluminium laag zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat via de gevel.

Toepassing

Geschikt als reflectiefolie voor radiatoren of het isoleren van kruipruimtes en garagedeuren. Ook veel toegepast in
(spouw) muren, vloeren, aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van daken.
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Tweezijdig reflecterend
vocht ongevoelig
folie en isolatie
2 in 1 en eenvoudig op maat te snijden

Energie besparend

Specificaties
Omschrijving

Breedte

Lengte

EAN-code

Hoeveelheid

Gewicht

Alkreflex One

60 cm

5m

8714672002553

1

150gr/ m²
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Materiaal: Aluminium
Temperatuurbestendigheid: -40 ℃/ + 70 ℃
Inhoud: 3 m²
Brandklasse: F

Instructies
Wat heb je nodig:

Ontvettingsmiddel (sopje)

Alkereflex 1L-1 radiatorfolie
VAST-r Dubbelzijdige tape
DeBesparingskit meetlint
DeBesparingskit stanleymes
STAP 1
Bepaal de manier van montage. Bij
stralingsverwarming (radiatoren) kan je
de folie tegen het verwarmingselement
aan plakken. Bij convectie (convectoren)
breng je de folie aan tegen de wand,
wanneer de folie niet op het verwarmingselement aangebracht kan worden.

STAP 2
Ontvet de te behandelen ondergrond en
laat de ondergrond goed drogen.

Ook bij convectoren kan je de folie tussen de beugels aanbrengen. Hierdoor is
de folie minder goed zichtbaar.

STAP 3
Meet het verwarmingselement op met
DeBesparingsKit meetlint en snij de
folies op maat.

STAP 5
Breng de dubbelzijdig tape aan. Plak de
tape alleen op de bovenkant en op de
zijkanten van de folie.

STAP 4
Bepaal hoe je de folie wilt gaan aanbrengen: Je kan de folie tussen de beugels
(zie impressie) van je radiator aanbrengen of de beugels insnijden en de folie
er overheen schuiven. Bij een convector
breng je de folie aan op de wand.

STAP 6
Schuif de folie achter het verwarmingselement. Verwijder de beschermlaag van
de tape en druk de folie hard tegen de
radiator of wand.

