
Vintermattor för frostskydd och isolering

HW Winter Insulation

• 3 skikts och 7 skikts version
• Extrem slitstyrka
• Suger inte åt sig vatten
• Kan återanvändas upprepade gånger



HW Winter Insulation
Specialutvecklad och unik isolering

heatwork.com    heatwork.com   

Detta är den ultimata vintermattan för både professionellt och privat bruk, oavsett behov

Med 3 eller 7 skikt med isolerande material, flera mått 
och en reflekterande aluminiumbeläggning uppnår man 
en unik värmereflektion från strålningsvärmen. Det gör 
upptinings- och härdningsprocessen så effektiv som 
möjligt, både tidsmässigt och ekonomiskt.

HeatWork Vinterisolering är speciellt utvecklad för krävande 
situationer vid vinterarbete. Vintermattorna har rundad 
design, med förstärkta ytor för att ge användaren oslagbar 
slitstyrka och flexibilitet. Produkten finns tillgänglig i en rad 
olika dimensioner, och kan användas för att tina upp frusen 

mark och som frostskydd. Den starka isoleringseffekten 
och reflekterande undersida ger ett unikt sätt att behålla 
värmeenergin i marken som ska tinas upp eller skyddas 
från frost.

Den låga vikten och flexibiliteten i isoleringsmaterialet gör 
vintermattorna lätta att hantera och förvara.

Vintermattorna finns tillgängliga i modellerna 3 lagers och 
7 lagers. 3 lagersmodellen är tillräcklig för att tina upp 
frusen mark.

• Tina upp frusen mark
• Isolera vatten- och avloppsrör
• Isolera diken

• Frostskydd för utgrävda områden
• Frostskydd för fyllnadsmaterial
• Täcka betongarbeten

Exempel på användingsområden:

Vintermattor för frostskydd och isolering

Levereras hopvikt i en förpackning på 2 st.
Material: 3 och 7 skikts slutet cellskum i polymer
Aluminiumbeläggning: 1 reflekterande skikt

Produktens egenskaper:
Fukt:  Tar inte åt sig fukt.
  Inga kapillärsugande egenskaper. Vädertålig.
Hållbarhet  Ändrar sig inte under användning. Lång livstid.
  Armerad nylon, krysstruktur som motstår slitage.
Temperatur:  Flexibel även under extremt låga och höga temperaturer.

Tekniska specifikationer:
Specialutvecklad
och unik isolering!

Yta per matta:  Fra 3,6 m2 – 24 m2

Vikt per matta:  Fra 2,1 kg – 9,6 kg

Korrekta isoleringsmattor är viktiga för snabbare upptining!

Levereras i 3-lagers i följande tjocklek:
2 x 12 meter (24 m2)
2 x 6 meter (12 m2)
1.2 x 3 meter (3.6 m2)
1.2 x 6 meter (7.2 m2)

Levereras i 7-lagers i följande tjocklek:
2 x 6 meter (12 m2)
1.2 x 3 meter (3.6 m2)
1.2 x 6 meter (7.2 m2)
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HW Presenning

Tillverkas i 6 storlekar:

7 x 1,5 m  (10,5 m2),  vikt:  7,5 kg

4 x 3,0 m  (12 m2),  vikt:  8,4 kg

6 x 2,5 m  (15 m2),  vikt:  10,8 kg

7 x 2,5 m  (17,5 m2),  vikt:  12,2 kg

12 x 2,5 m  (30 m2),  vikt:  21,5 kg

7 x 5,0 m  (35 m2),  vikt:  24,5 kg

Solid och slitstark presenning - Optimaliserar upptiningsprocessen

Den mycket slitstarka presenningen optimaliserar upptiningsprocessen när den används 
tillsammans med HeatWork-konseptet och HW Winter-Insulation. Täcker över glapp, 
skyddar mot väder och vind samt lägger till tilläggstyngd på mattorna. 
De insydda fästningsmekanismerna gör presenningarna lätthanterliga. 

Eftersom vintermattorna är lätta och kan levereras i flera 
olika dimensioner, upp till 24 m2 per matta, är det oerhört 
effektivt att använda HeatWork Vinterisolering vid betong-
arbeten. Den reflekterande undersidan är väldigt effektiv i 

att behålla den värme som utvecklas i betongen vid 
härdning, vilket betyder att det under vintern är möjligt 
att garantera kvalitet på slutresultatet, oavsett utomhus-
temperatur.

HW Winter Insulation
Mycket effektiv i samband med betongarbeten

På bilderna ser du Betongrenovering Rehab AS som har börjat gjutning av mast fundament på uppdrag av Statnett. 

Den ultimata vintermatta för betongarbeten

• Täcka över glapp och skydda mot vind
• Minimera värmeförlusten vid upptining
• Lägga till tyngd på HW Winter-Insulationmattorna under upptining
• Skydda nystöpt betong
• Täcka över förskalningar
• Täcka över byggnadsmaterial
• Diken med mer...

Exempel på användingsområden:
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HeatWork AB
Box 34212, 10025 Stockholm
Telefon 08-22 92 06


