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ATI PRO

EIGENSCHAPPEN VAN 
ATI® ISOLATIEFOLIES
• Uitstekend thermisch vermogen

• Minimale dikte, zeer licht materiaal

• Geschikt voor veel toepassingen

• Eenvoudig en snel te verwerken

• Waterafstotend

• Volledig antiallergisch

• Trekt geen ongedierte aan

ZEKER. MIDDELKOOP

Effectief en  
dun isoleren

Geschikt voor:

dak gevel
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De ATI PRO is een meerlaagse 
multi-reflecterende isolatiefolie met 
een damp-open eigenschap. Het 
is een geschikt product voor uw 
renovatieproject en het (na)isoleren van 
bijvoorbeeld monumentale panden. 
De in de lagen opgeslagen lucht geeft 
een stilstaand luchteffect wat zorgt 
voor geweldige prestaties op het 
gebied van thermoreflectie. Dankzij 
de microperforatie techniek, die is 
toegepast op de folielagen in de isolatie 
(de damp-open eigenschap van de folie) 
is geen enkele vorm van condensatie 
mogelijk wat zorgt voor een uitstekend 
binnenklimaat. Tevens is de bovenlaag 
van de folie voorzien van een HWD 
spinvlies (Hoog Water Damp).

Direct op het 
dakbeschot
Omdat deze dunne reflectiefolie damp-
open is, kan deze rechtstreeks op het 
dakbeschot worden toegepast. Het 
gevolg hiervan is dat u bij de isolatie 
van uw dak minimaal omhoog gaat. De 
voordelen hiervan zijn dat u de goot, 
het lood in de schoorsteen, dakkapel 
enz. kan behouden. Kortom, een 
geweldig isolerend product dat u veel 
tijd en ruimte bespaart en uitstekende 
thermische prestaties geeft.

Samenstelling lagen
De hoge isolatiewaarde is te danken aan 
de meerdere lagen in de folie: 3 lagen 
vlaswol, 3 lagen dikke watten en 5 lagen 
reflecterende microgeperforeerde films, 
om en om aangebracht.

Verwerking en plaatsing  
ATI PRO op het dak 
       De ATI PRO wordt meestal op het dak(beschot) toegepast. 
    Zorg bij de naden van de isolatiefolie voor een pangewijs overlap 

van 10 cm. Deze worden daarna afgetaped met de ATIFIX TAPE. 
      De folie eerst vastnieten en daarna kan de tengel geplaatst 

worden. Op een sporenkap volstaan tengels van 22mm dikte. 
    Bij toepassing rechtstreeks op het dakbeschot een tengel van 

minimaal 30mm dikte. 
      Hierna kunnen de panlatten geplaatst worden.

ATI PRO

BIJPASSENDE PRODUCTEN
OLFA TAPIJTMES; met dit mes snijdt u 

eenvoudig banen van ATI PRO

ATIFIX PRO TAPE; 100mm x 25 meter 

Verbruik 1 rol tape per circa 30m² isolatie 

ATIFIX PRO TAPE

DIKTE (MM)  40 

THERMISCHE WEERSTAND (RD)  2,0 

THERMISCHE WEERSTAND (INCL. 

LUCHTSPOUW) 
3,3 

DAMPOPEN  Ja 

BRANDKLASSE  F 

GEWICHT PER ROL  16 kg 

AFMETINGEN PER ROL  10 x 1,5
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Isolatiefolies voor dak, 
gevel, vloeren en wanden

ATI PRO BARDAGEATI PRO ATI 150+ATI MULTI19

www.stmiddelkoop.nl

Veelzijdig         Flexibel          Deskundig         Vertrouwd√√ √√ √√ √√

ZALTBOMMEL
Koxkampseweg 13b
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

WERKENDAM
Leeghwaterstraat 14 
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl

BUURMALSEN
Lingedijk 7 
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl


