
Produkty Knauf Insulation z certyfikatem
„Red list free”

Miło nam poinformować,  iż produkty Knauf Insulation ze szklanej wełny
mineralnej w rolkach i płytach bez kaszerowania jako pierwsze w Europie
otrzymały prestiżowy certyfikat „Red List Free”.

W ramach certyfikacji, wnikliwie przeanalizowano skład  naszych produktów w celu sprawdzenia,
czy nie zawierają one żadnej z substancji chemicznych wymienionych na Czerwonej Liście
Międzynarodowego Instytutu Living Future.-„Certyfikat DECLARE jest rozpoznawalnym i
uznawanym przez niezależne podmioty dokumentem, który przejrzyście pokazuje, że nasze produkty
z wełny szklanej w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierają dodatku formaldehydu,
środków zmniejszających palność ani fungicydów. Ponadto, etykieta DECLARE podkreśla naturalne
pochodzenie naszych materiałów izolacyjnych” – mówi Benoît Thiry, Market Manager w Knauf
Insulation.

Naturalne składniki
Materiały izolacyjne z wełny szklanej firmy Knauf Insulation składają się w 80% z materiału
pochodzącego z recyklingu (głównie ze szkła), a także z innych surowców naturalnych, takich jak
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piasek. Jean-Pierre Pigeolet, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Knauf Insulation:
„Konsumenci coraz częściej chcą znać składniki spożywanej żywności. Rośnie również ich ciekawość
dotycząca składników produktów budowlanych. Ludzie chcą mieć pewność, że w ich domach,
szkołach, biurach i szpitalach nie zostaną zamontowane żadne szkodliwe materiały. Oznaczenie
DECLARE daje im tę pewność.”

Certyfikat DECLARE jest tym bardziej istotny, gdyż jest uwzględniany w systemach oceny budynków
ekologicznych, takich jak „Living Building Challenge”, „WELL” i „LEED”. 
 

Jakość powietrza wewnętrznego
Już przed pandemią, nawet 90% czasu spędzaliśmy w pomieszczeniach. Nasza szklana wełna
mineralna z technologią ECOSE posiada najwyższy certyfikat Eurofins GOLD potwierdzający brak jej
wpływu na jakość powietrza wewnętrznego. Certyfikat DECLARE naszej szklanej wełny mineralnej w
technologii ECOSE jest zgodny z tym samym certyfikatem dla naszej wełny wdmuchiwanej SUPAFIL
i wełny mineralnej Urbanscape do zielonych dachów. Rozwiązanie Urbanscape było pierwszym
materiałem budowlanym w Europie, który otrzymał certyfikat DECLARE w 2019 roku, podczas gdy w
Ameryce Północnej większość naszych rozwiązań posiada certyfikat DECLARE od wielu lat.

Poznaj zalety naszych rozwiązań ze szklanej wełny mineralnej z ECOSE Technology
Szklana wełna mineralna firmy Knauf Insulation z ECOSE Technology to szeroka gama rozwiązań do
każdego zastosowania, od ścian szczelinowych, dachów skośnych i poddaszy po drewniane
konstrukcje szkieletowe, budynki modułowe i prefabrykowane. Nasze rozwiązania są kierowane
zarówno dla nowych budynków, jak i do renowacji, oferując energooszczędność, doskonałą akustykę
i wysoką odporność ogniową.
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