Luchtdicht bouwen
onder controle

Luchtdicht bouwen onder controle
De door ISOVAST ontwikkelde InfilTest® is hét antwoord op de vraag hoe luchtdicht
bouwen door een bouwkundig aannemer zelf onder controle kan worden gehouden.
Het idee is simpel: creëer onderdruk en voel met uw handen waar er in de woning
onbedoeld lucht van buiten naar binnen stroomt.
De InfilTest® is een slim en makkelijk verplaatsbaar apparaat waarmee een woning
of ander gebouw al tijdens de ruwbouwfase beproefd kan worden. Een speciaal
hiervoor gekozen ventilator is ingebouwd in een robuust frame dat zonder veel
moeite kan worden ingeklemd in een standaard buitendeurkozijn. In het frame is
een snelheidsregelaar en een schokbestendige drukverschilmeter opgenomen.
Een beknopte gebruiksinstructie is op het apparaat aangebracht. De met de InfilTest®
te behalen onderdruk is ruim voldoende om ook grotere woningen te kunnen
beproeven onder omstandigheden waarbij onvoorziene luchtlekkages nog niet zijn
afgedicht.
De InfilTest® kan door ons kosteloos aan u worden gedemonstreerd in één van uw
bouwprojecten, het liefst aan het einde van de ruwbouwfase.
Voor een afspraak en prijsinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met:
ISOVAST B.V. op 036-5220043 of kijk op www.infiltest.nl

Wist u dat:
De InfilTest® is niet alleen geschikt voor woningbouw maar ook voor een hele lijst
andere toepassingen zoals het beproeven van:
- Utiliteitsgebouwen
- MRSA ruimten en OK’s in ziekenhuizen
- Laboratoriumruimten
- Koel- en vrieshuizen (tot maar liefst 300.000 m3 grootte)
- Datacenters
- Zuurstofarme opslagruimten
- Luchtdicht kitwerk

1

apparaat in de deuropening
opstellen met de juiste zijde
naar binnen

3 stekker in het stopcontact steken

2

resterende ruimte in de deuropening tijdelijk afdichten met
een plaat hard materiaal

aan de knop tot er een
4 draai
onderdruk is bereikt van zo’n
75 Pascal

5

zoek met de blote hand
naar luchtlekkages

Specificaties:
Drukbereik: 50 Pascal in woningen <1000 m3 inhoud
en met een qv;10-waarde van <1,0
Formaat:
92,5 x 92,5 x 25 cm (hxbxd)
Gewicht:
40 kg
Transport: tilbaar door 2 personen m.b.v. 4 stuks handgrepen
Voeding:
230V via vast gemonteerde neopreenkabel (4m)
met standaard Schuko connector
Garantie:
1 jaar

De InfilTest® wordt geproduceerd door:
Isovast B.V.
Vossebes 2
3892 XV Zeewolde
Tel. 036 - 5220043
Fax 036 - 5220041
E-mail info@isovast.nl
www.isovast.nl

www.isovast.nl/contact.html

