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Bedrijfsprofiel
Knauf Insulation is met 30 jaar ervaring een van de bekendste namen in de 
sector van de isolatiematerialen en blijft maar groeien. Tot het bedrijf beho-
ren meer dan 5.500 medewerkers in ruim 35 landen, met meer dan 40 pro-
ductievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf biedt Knauf Insulation 
Technical Solutions oplossingen voor de behoeften van klanten in de industrie, 
toepassingen in de scheepvaart en op het vlak van verwarming, ventilatie en 
klimaatregeling. Dankzij een grondige kennis van de markt en vergaand inzicht 
in isolatiematerialen beschikken wij over een uitgebreid productaanbod voor uw 
specifieke behoeften. 

Alle rechten voorbehouden, inclusief de fotomechanische reproductie en de 
opslag op elektronische media. Bij de samenstelling en verwerking van de ge-
gevens, teksten en afbeeldingen in dit document zijn wij zeer nauwgezet te 
werk gegaan. Toch kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. De uitgever 
en redacteurs kunnen niet juridisch of op andere wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor foutieve informatie en de gevolgen daarvan. De uitgever en redac-
teurs danken de lezers voor hun suggesties ter verbetering en aanwijzingen van 
eventuele fouten.

CONTACT
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ECOSE® TECHNOLOGY  
TOEGEPAST

Meer informatie over onze producten met natuurlijk  
bindmiddel vindt u op: 

ki-ts.com

De minerale wol met bindmiddel zonder 

toegevoegde formaldehyde was niet enkel 

snel en eenvoudig geïnstalleerd, maar heeft 

ook een aangename geur. Er werden ook 

bijzonder weinig vlokken en stof gevormd. 

Wij zullen zonder twijfel producten met 

ECOSE® Technology blijven gebruiken.

 
JP Isolatie, Nederland



Mineraal wol met 
natuurlijk bindmiddel 

We zijn er trots op dat we als eerste fabrikant in het bereik 
van technische isolatie ons volledig assortiment van  
isolatiematerialen kunnen aanbieden met een natuurlijk 
bindmiddel. In tegenstelling tot het originele bindmiddel 
van fenol-formaldehydehars is onze beproefde ECOSE® 
Technology gebaseerd op overwegend natuurlijke orga-
nische grondstoffen. Producten met ECOSE® Technology 
bieden daarbij op het hoogste niveau tal van voordelen  
op het gebied van verwerking en duurzaamheid.  

Overtuig uzelf!

Uitmuntende kwaliteit

ISOLATIEMATERIALEN VOOR  
MEER DUURZAAMHEID

OVERZICHT VAN  
ALLE VOORDELEN

* In een enquête gaven professionals aan dat isolatiematerialen op basis 
van minerale wol met ECOSE® Technology vlotter te verwerken zijn, minder 
jeuken en een aangenamere geur hebben dan originele isolatiematerialen.

Milieuvriendelijk

Natuurlijke  
kleur

Jeukt amper*

Aangename  
verwerking*

Discrete reuk*

Perfecte 
pasvorm

Zonder toevoeging 
van fenol- 

formaldehyde

Hoogpresterend Onbrandbaar

Voortreffelijke 
warmte-isolatie

Geluids- 
absorberend


