Inblazing van de TFpearls

Uitleg inblazen van TF Pearls
1) ten minste een druk van 2 bar aan het uiteinde van de slang. De compressor die
verbonden is met het luchtpistool moet worden ingesteld op 8 bar.
2) De stand van de materiaal toevoer moet worden ingesteld op 2-3.
3) maak gaten om de 1,5 m in voor en achter gevels.
4) boor onder en boven de ramen om te zien of overal materiaal ingeblazen is en of het
voldoet aan een goede dichtheid.
5) Om voldoende dichtheid en geen verzakkingen te krijgen wordt de bovenzijde van de
spouw gesloten als deze open is. De dichtheid wordt verkregen door te spelen met het
materiaal en de lucht. op deze wijze worden de TFPearls samengedrukt tot een dichtheid
van 22 à25kg / m3.
6) Indien de klant (nadien) zijn ramen zou willen vervangen, wordt een gat geboord op 15
cm van de rand van het venster en elke 30 cm wordt warme stoom( gedurende 45 seconde
per gat) geïnjecteerd om de TFPearls te verkleven.
De lambda waarde verandert daardoor niet.
• Belangrijke punten
1) Geen verzakkingen dankzij de hoge inblaasdruk. De verschillende grote en
structuur van het materiaal overlappen elkaar en maakt het tot een geheel.
2)Onderzoek, op minstens, 7 plaatsen of de spouw in goede staat is.
3) De breedte moet minstens 5 cm zijn.
4) er mag geen andere isolatie inzitten.
5) Wanner de gevel geschilderd is, controleer of dit een dampdoorlatende verf is.
Zo niet, mag er niet geisoleerd worden. Bijvoorbeeld kalk verf is goed
dampdoorlatend..
6) Er mogen geen scheuren in de gevel zitten. Deze kunnen door de druk verder
scheuren. Deze dienen eerst te worden herstelt.
7) gaten voor de afvoer van water niet dichtmaken. Plaats een kleine rooster
voor de afwatering.
8) voor zeer dun bevolkte woongebieden en in de buurt van de zee kan niet
worden voldaan omdat door de sterke wind water kan binnendringen..

Offerte maken
1) nagaan of een steiger nodig is voor de installatie.
2) Vermeld altijd in uw prijs het dichtmaken van gaten in de gevels.

3) Voorzie de gevel van roosters. (afvoer van het water) onderaan de gevel en boven de
ramen.
4) verwijder de gevelplank van de dakrand en sluit deze voor het inblazen.
5) aanbevolen prijs met alle voorbereidingen is +/- 300 € / m³.
6) Controleer of de spouwmuur goed afgedicht is vanbinnen zodat de TF Pearls niet naar
binnen kunnen dringen.

Elk goed en serieus werk heeft zijn prijs. We garanderen je dat er geen uitzakking van het
materiaal optreed. de werken zullen volgens de wettelijke voorschriften worden uitgevoerd.

