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Nederland

Aero
Constructief alles-in-1 dakelement voor totaaloplossingen

Unidek Aero is hét alles-in-1 dakelement voor vrijstaande of
geschakelde nieuwbouwwoningen. Dankzij het innovatieve
ontwerp scoort Unidek Aero op alle fronten beter dan andere
dakelementen: het verwerkt sneller, is sterker en biedt nog
meer comfort. Het isolerende sandwichelement bestaat uit een
kern van EPS Platinum, voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers
waardoor moeiteloos grote overspanningen te realiseren zijn.
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perfecte aansluiting die eenvoudig water- en luchtdicht
wordt afgewerkt met Aerosafe-foam.
Geluidwerend en duurzaam
Het dakelement is uitermate geluidwerend en geschikt voor
vrijstaande en geschakelde woningbouw. Bij vrijstaande
woningbouw bieden de geluidwerende eigenschappen van
Unidek Aero extra comfort met betrekking tot geluid van
buiten. De Rw-waarde is 36 (-2; -7) dB. De Ra-waardes
voor spectrum 1 en 2 zijn resp. 34 dB(A) en 29 dB(A).
EPS Platinum, waaruit de kern van Unidek Aero bestaat,
is een duurzaam, milieuvriendelijk isolatiemateriaal met
thermische eigenschappen tot en met passiefhuis-niveau.
EPS is 100% recyclebaar en heeft daardoor een zeer lange
levensduur in tegenstelling tot andere isolatiematerialen
die uiteindelijk veelal verbrand moeten worden.
Unidek Aero leent zich uitstekend voor combinaties
met andere bouwoplossingen. De PV-oplossing Unidek
SolarPower combineert dakisolatie en energieopwekking
in één (prefab) dakelement met Unidek Aero als basis.
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