
HeatWork
Winter-Insulation

Spesialutviklet for
bygg- og anleggsbransjen

NYHET!
3 og 7 lags isolasjon
Bedre isolasjonsevne



HWWinter-Insulation: HeatWork har spesialutviklet isolasjonsmatter i fire ulike størrelser for bruk ved vinterarbeid.

3-lags matten brukes i all hovedsak som tilbehør til teletineren. Funksjonen vil da være å kanalisere varmen og

energien nedover i grunnen som skal tines. 7-lags matten kan også brukes sammen med teletineren, men vil i hoved-

sak brukes til isolering av rør, grøfter, utgravde områder, bygningsisolasjon, herding, tildekking og frostsikring. Like enkel

å bruke ved store som ved mindre jobber. Enkel å lagre.

Spesialutviklet og unik isolasjon for bygg og anleggsbransjen

Bruksområder:
• Isolasjon ved tining
• Frostsikre byggegrunn og andre

materialer
• Frostbeskytte/herde nystøpt

betongdekke etc
• Frostsikre utgravde tomter

Les mer på: www.heatwork.com

Produktets egenskaper:

Fukt: Tar ikke til seg fukt.
Ingen kapillærsugende egenskaper. Værbestandig.

Holdbarhet: Endrer seg ikke ved anvendelse. Lang levetid.
Armert nylon, kryss-struktur som motstår slitasje.

Temperatur: Fleksibel, selv i svært lave og høye temperaturer.

Tekniske spesifikasjoner:

Leveres sammenbrettet i pakke à 2 stk.
Materiale: 3 og 7 lag lukket polymer celleskum
Aluminiumsbelegg: 1 lag reflekterende

Bredde/lengde: 1,2 x 3 m (7 lag)
1,2 x 6 m (7 lag)
2 x 6 m (3 lag)
2 x 12 m (3 lag)

Areal pr matte: Fra 3,6 – 24 m2

Vekt pr matte: Fra 2,1 – 9,6 kg

Unik konstruksjon:

Med 3 eller 7 lag isolasjon og reflekterende aluminiumsbelegg, opp-
nås en unik varmerefleksjon fra strålingsvarmen fra bakken. Dette
gjør tine- og herdeprosessen mest mulig effektiv, tidsmessig og øko-
nomisk. Mattens varighet er beregnet til èn sesong - ved normal bruk.

HW Winter-Insulation



HWPresenning: HeatWork har utviklet egne skreddersydde presenninger til allsidig bruk. Perfekt å benytte sammen

med HW Winter-Insulations; den dekker over skjøter,beskytter mot vær og vind, samt tilfører vekt på mattene. Pre-

senningen er produsert i slitesterk 620g/m2 PVC duk. De innsydde festeanordningene gjør denne presenningen

svært brukervennlig. To ulike størrelser gjør presenningen svært anvendelig til blant annet tildekking av grøfter/store

areal og beskyttelse av materialer.

Solid og slitesterk presenning

Bruksområder:
• Dekke over skjøter og beskytte for vind.

Dette for å minimere varmetap ved
tining med HeatWork og bruk av
HW Winter-Insulation.

• Tilfører vekt på HW Winter-Insulation
mattene ved tining

• Beskytte nystøpt betong
• Dekke til forskalinger
• Dekke til byggematerialer

Produktets egenskaper:

Fukt: Fukt- og vannavvisende
Materiale: Meget slitesterk 620g/m2 PVC-duk
Temperatur: Tåler lave og høye temperaturer

Unik konstruksjon:

Den meget slitesterke presenningen optimaliserer tineprosessen
ved bruk sammen med HeatWork-konseptet og HW Winter-
Insulation. De innsydde festeanordningene gjør presenningene enkle
å håndtere. Hver presenning er pakket separat i plast ved levering.
Produsert i flere størrelser for å dekke grøft og store arealer.

HW Presenning

Tekniske spesifikasjoner:

Leveres sammenbrettet i pose.

Bredde/lengde: 12 x 2,5 m
7 x 5 m
6 x 2,5 m

7 x 1,5 m
7 x 2,5 m
4 x 3 m

Areal pr presenning: 10,5 m2 – 35 m2

Vekt pr presenning: 8,4 kg – 24,5 kg



Teknologiveien 5, 8502 Narvik • post@heatwork.com
Telefon 76 96 58 90 • www.heatwork.com

Produsent og forhandler region nord:

Riktige isolasjonsmatter
er viktig for raskere tining!

HeatWork lanserer nå nye og kraftige vintermatter
med unik kvalitet, styrke og isolasjonsevne:

•Hensiktsmessige dimensjoner, nå i flere størrelser
• 3 og 7 lags isolasjon
• Vannavvisende egenskaper
• Lav vekt, UV-bestandig
• Myke og fleksible
• Enkel forankring i hjørner (maljer)

Våre vintermatter er testet under de tøffeste forhold
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