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De luchtstromingen zijn zo geregeld dat er
onderdruk in de isolatiekamer ontstaat en
deze voor bronisolatie kan worden gebruikt.
(WIP-rapport: Bouw- en inrichtingseisen
isolatie-afdeling, Ventilatie isolatiekamers;
2004)
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