
ATI 150+

ATI 150+ is een dunne isolatiefolie met aan 

beide zijden een zuivere aluminium laag. Deze is 

zeer geschikt voor het (na)isoleren van plaatsen 

waar met een dubbele luchtspouw gewerkt kan 

worden, bijvoorbeeld garages, voorzetwanden, 

zolders, vloeren enz. Door de geringe dikte van 

dit materiaal is het zeer ruimtebesparend voor 

uw woonruimte. Omdat de folie aan twee zijden 

reflecteert behaalt men een zeer hoog rende-

ment. Kortom, een super isolerend product.

Verwerking en plaatsing 
ATI 150+ vloer
 Verwerking van ATI 150+ isolatiefolie is snel en eenvoudig.
 Bevestig een lat tegen de vlakke ondergrond. Hierdoor wordt

een luchtspouw gecreëerd.
 Bevestig de folie met nieten.
 Deze vastzetten met een lat van 20mm.
 De naden van de folie dichtplakken met de speciale ATI ALU TAPE.
 De wand/vloer kan nu afgewerkt worden.

DIKTE (MM) 30 

THERMISCHE WEERSTAND (OP BASIS 

VAN 2 STILSTAANDE LUCHTSPOUWEN)
2,5 

DAMPOPEN  Nee

BRANDKLASSE  B 

GEWICHT PER ROL  10 kg 

AFMETINGEN PER ROL  10m x 1,2m of 20m x 1,2m

Samenstelling lagen
ATI 150+ heeft de volgende 
opbouw: de buitenzijdes 
zijn van zuiver aluminium, 
dan een laag brandwerende 
luchtbelfilm en middenin 
een laag brandveilige 
polyethyleenschuim.

BIJPASSEND PRODUCT
ATI PRO TAPE; 75mm x 50 meter 

Verbruik 1 rol tape per circa 60m² isolatie

Super isolerend
“Hoog rendement door 

2-zijdige reflectie“
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