
 

 
 
 
 
Datablad: COMBITHERM VINTERMÅTTE  
 

Anvendelse Måtten isolerer mod frost eller beskytter mod varme og sollys. Anvendes til 
afdækning af bl.a. mur-, støbe- og jordarbejde. 
 
Måtten tåler vand, men må dog ikke ligge i blankt vand. Kommer der vand i 
måtten, hænges den op, så vandet kan løbe ud. Efterfølgende virker måtten 
på ny. Isoleringen ændrer ikke form og tager ikke skade som følge af vand. 

Data Dimensioner 
Bredde: 1,35 meter 
Længde: 3 eller 5 meter 
Højde: ca. 5 cm.  
Vægt pr. måtte: 2,5 kg. (3 meter måtte) / 4,2 kg. (5 meter måtte) 
Vægt pr. m²:  703 g/m² 
 
Materialer 
Folie: Skridsikker, aluminiumsfarvet polyethylen (LDPE 130 MY med GUR), in-
deholder 25% regenerat 
Isolering: POLYWOOL® 450 g/m². Indeholder 78% regenerat. 
Isolation 
Λ = 0,0527 W/mK  
Varmemodstandsevne (R-værdi): 1,033 m²K/W 

Udlægning 
og dækket 
areal 

Selvom isolering er fikseret i måttekanten, anbefales det at udlægge måt-
terne med et overlap på ca. 10 cm. for at forhindre frostindtrængning. 
 
Dækket areal uden overlap: 
• 3m vintermåtte: 4,05 m² 
• Pr. palle med 50 stk.: 202,5 m² 
• 5m vintermåtte: 6,75m² 
• Pr. palle med 30 stk.: 202,5 m² 
 
Dækket areal med 10 cm overlap:   
• 3m vintermåtte: 3,6 m² 
• Pr. palle med 50 stk.: 180 m² 
• 5m vintermåtte: 6,1 m² 
• Pr. palle med 30 stk.: 183 m² 

Miljø Vintermåtten er gift- og støvfri. www.EPD danmark.dk søg Combitherm 
Sikkerhed Der er ikke skrevet sikkerhedsdatablad på produktet. 
Mærkning Produktet er ikke underlagt nogen harmoniseret europæisk standard og 

skal derfor ikke CE-mærkes i henhold til Byggevareforordningen af 1. juli 
2013. 

Reparation Sker der skade på folien, hænges måtten op, så evt. vand kan løbe ud. Efter-
følgende repareres skaden med gaffatape. Herefter tages måtten i brug 
med fuld isolationsevne. 

Bortskaffelse Måtten håndteres som plastaffald eller brændbart affald og kan bortskaffes i 
et godkendt affaldsforbrændingsanlæg. 

 
 CT/2709221 


