
 

Vår garanti
-Alltid  kvalitet!



Veggtykkelser i bygninger har økt, men kun på grunn av

kravet til økt isolasjonsverdi. Tradisjonelle isolasjons-

produkter krever plass for å imøtekomme disse kravene. 

Med høyeffektiv polyuretan sprayisolering som isolasjons-

medium vil vegg,- tak- og gulvtykkelse kunne reduseres.

Samtidig oppnås store bygge- og energi- besparelser, og gir økt

bruksareal med henhold til de reduserte veggtykkelser. 

I tillegg til tradisjonell bruk har polyuretan også mange andre

bruksområder. Med Foam-LOK polyuretan sprayisolering vil vi bl.a kunne

levere isolasjons-verdi til passivhus (U-verdi 0,10) innenfor 200 mm. 

Foam-LOK polyuretan sprayisolering er en to-komponent høyeffektiv

polyuretanisolering som påføres under trykk og temperatur og ekspanderer 30- 100 ganger på få sekunder alt etter 

hvilken type som benyttes.

Som påført isolasjonsmaterialet vil Foam-LOK ikke ha noen form for sammenskjøtinger og vil dermed være helt 

sømløst. Samtidig vil Foam-LOK trenge inn i alle områder, selv i alle sprekker og vanskelige steder som ønskes isolert. 

Med polyuretan spray-isolering vil du få 100 % tetthet. Ny isolasjon, nye muligheter og allsidige bruksområder! 

Vårt produktsortimentet inneholder sprayisolasjonsprodukter med både «åpne» og «lukkede» celler. Vi tilbyr et 

produktspekter som spenner fra grunnisolasjon og radonsperre til isolering av innvendig/ utvendig tak og vegger m.v. 

I produktsortimentet tilbys også produkt som kan benyttes til isolering av tanker, sisterner, rørgater, ventilasjons-

system o.l. Produktene leveres i ulike trykk- og strekkfastheter i henhold til bruksområde. 

Polyuretan har vært kjent som isolasjon til krevende områder i mange tiår. Produsenten 

Lapolla Industries Inc. kan vise til over 30 års erfaring i markedet og en representasjon i over

40 land. Med dette er Lapolla en av verdens ledende produsenter av polyuretan spray-

isolering og kan vise til et bredt og kvalitetssikret produktspekter.

Lapolla Industries Inc. er den første i markedet som har 

utviklet 4.generasjon polyuretan sprayisolasjon 

Lapolla`s 4. generasjonprodukter er svært miljøvennlige 

og etterlater mindre karbonavtrykk i miljøet. 



Bruksområder

Foam-LOK innehar egenskaper som blant annet: 

• Integrert fuktsperre og vindsperre

• Kombinert isolasjon og radonsperre

• Optimal til grunn- og grunnmur-isolasjon

Foam-LOK polyuretan sprayisolasjon fester på de fleste underlag, eksempelvis tre, betong, metaller, stein og 

plastmaterialer m.v. Derfor er isolasjonen godt egnet for: 

       -Bolig- kontor- og industribygg   -Kjeller og krypgrunner           -Kjøle- og fryserom

       -Utvendig og innvendig grunnmurer   -Tak, utvendig og innvendig           -Stålkontruksjoner

       -Lagerhaller   -Tanker og sisterner           -Rør- og rørgater

       -Steinmurer   -Etterisolering           -Ventilasjonsystem

Hvorfor ikke gjøre det enkelt og 
og med det beste resultat?

• Enkel applikering
• Gir en sømløs og skjøtefri overflate
• Fester på alle underlag
• Markedets beste U-verdi i forhold til tykkelse
• Økt bruksareal ved redusert veggtykkelser
• Reduksjoner i energiforbruk i bygningens levetid

Utallige fordeler for bygningen!

• Styrker trekonstruksjonen med inntil 300 %
• Støydempende
• Energibesparende
• Diffusjonstett



Coatinger 

I tillegg til polyuretan sprayisolering kan vi

tilby både akrylbasert og silikonbasert

coatinger til et allsidig bruksområde. Ved

åpen utvendig bruk, vil polyuretan spray-

isolering måtte coates som beskyttelse mot

UV- stråling. Våre coatinger kan også

benyttes separat på andre underlag. 

Samtidig reflekterer våre coatinger inntil

86% av UV- strålingen. I sortimentet finner vi

også blant annet brannhemmende coating.

Vår garanti, -alltid kvalitet!

Våre applikatører er autoriserte, slik at vårt arbeid med Foam-LOK 

polyuretan sprayisolering utføres med kvalitet! 

Utfyllende informasjon, godkjenninger og sertifiseringer finner du på importøren Foam King Norge AS nettsider, www.foamking.no 
og produsent Lapolla Industries Inc.`s nettside www.lapolla.com.

Forhandler:

Nord-Norsk Isolering AS
Hansjordnesvegen 1, 9009 Tromsø
Tlf: 77 64 19 80/ Mob: 905 09 310
Epost: jensarne@nordnorskisolering.no
Web: www.nordnorskisolering.no

      
           

            Importør:               Produsent: 

Foam King Norge AS Lapolla Industries Inc.
Ringvålveien 712- 714 15402 Vantage Parkway
7074 Spongdal East., #322, 
Tlf: (+47) 90 04 37 80 Houston TX 77032
Epost: post@foam-king.no Tlf: (281) 219-4100
Web: www.foamking.no Web: www.lapolla.com


