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Productdefinitie
Onder isolatiematerialen worden verstaan
de materialen bestemd voor verbetering van
de thermisch isolerende eigenschappen van
bouwkundige constructies.
In het algemeen worden deze materialen in de
uitwendige scheidingsconstructie toegepast.
Bepaalde isolatiematerialen kunnen een
thermisch isolerende functie met een
geluidsisolerende of brandwerende functie
combineren.

Regelgeving
Bouwbesluit 2003
De verschillende isolatiematerialen moeten
samen met de omringende delen van de
uitwendige scheidingsconstructie voldoen
aan de prestatie-eisen m.b.t. de energie-
zuinigheid.
Een uitwendige scheidingsconstructie van
een verblijfsgebied, een toiletruimte of een
badruimte moet een warmteweerstand van
minimaal 2,5 m2·K/W hebben.
Er worden eisen gesteld aan de afvoer van
de isolatiematerialen van de bouwplaats.
Zowel bij het bouwen als bij het slopen
komen deze materialen als afval vrij. In de
MBV 1992 is het scheiden van bouwafval in
fracties en het gescheiden afvoeren van
afval geregeld. Volgens een daarin opgeno-
men keuzetabel behoren isolatiematerialen
tot niveau III (maximum scheiding).

Normen
De warmteweerstand van een uitwendige
scheidingsconstructie wordt bepaald vol-
gens NEN 1068.
De meeste isolatiematerialen beschikken
over een KOMO-attest.

Indeling
Isolatiematerialen
Deze materialen hebben in het algemeen
een structuur bestaand uit aaneengesloten
kleine ruimten of cellen, gevuld met stil-
staande lucht of een ander gasmengsel. De
materialen beschikken tevens over voldoen-
de sterkte om de genoemde structuur lang-
durig te waarborgen.
De isolatiematerialen worden op basis van
hun samenstelling ingedeeld in:
• Minerale isolatiematerialen:
• Deze materialen zijn op basis van minerale

stoffen. De grondstoffen voor vervaardi-
ging worden als delfstoffen gewonnen.
Door een bewerking van deze grondstof
wordt de isolerende structuur van het
materiaal verkregen. De bewerking kan

bestaan uit het expanderen onder ver-
hoogde temperatuur en gasdruk of uit het
dicht ineen werken van fijne vezels.

• Naar hun oorsprong zijn deze isolatiema-
terialen te verdelen in:
- Glaswol: wolachtig materiaal van glas-

vezels, meestal gebonden met fenolfor-
maldehydehars. De glasvezels worden
vervaardigd uit kwarts (borosilicaat),
natriumcarbonaat (met natrium- of kali-
umsulfaat ter verlaging van het smelt-
punt), calciumsulfaat, magnesiumsulfaat
(dolomiet), toevoegingen ter verlaging
van de viscositeit en 70% glasscherven.
De diameter van de vezels is niet con-
stant, de gemiddelde dikte bedraagt
maximaal 6 µm.

- Steenwol: wolachtig materiaal van
gekrulde steenvezels, meestal gebonden
met fenolformaldehydehars. De steenve-
zels worden vervaardigd uit diabas of
basalt, een stollingsgesteente dat in
hoofdzaak bestaat uit plagioklaas of
kalknatron-veldspaat-pyroxeen, hoorn-
blende en chloriet. De diameter van de
vezels is niet constant, de gemiddelde
dikte kan door de fabrikant worden
opgegeven.

- Cellulair glas: materiaal met zeer kleine,
hermetisch gesloten cellen, gevuld met
H2S-gas. De grondstof is glaspoeder uit
gemodificeerde aluminiumsilicaten. Ter
verlaging van het smeltpunt en voor het
vormen van het expansiegas worden
speciale toeslagstoffen toegevoegd.

- Perliet: los, korrelvormig materiaal, waar-
bij elk korreltje uit een opeenhoping van
witte, glasachtige, hermetisch afgesloten
bolletjes bestaat. De grondstof is perliet-
gesteente, een bolvormig, ongekristalli-
seerd, vulkanisch gesteente met kleine
cellen, waarin water is opgesloten.
Perlietgesteente bestaat in hoofdzaak uit
siliciumoxide en aluminiumoxide. Het
aandeel siliciumoxide varieert afhankelijk
van de vindplaats van 65% tot 80%.

- Vermiculiet: korrelvormig materiaal, met
harmonicavormige korrels en open cel-
structuur, waarbij tussen de harmonica-
lamellen water is opgesloten. De grond-
stof is vermiculite, een vulkanisch
gesteente met een metaalachtige groene
kleur, in hoofdzaak bestaand uit silicium,
magnezium-, aluminium- en ijzeroxiden.

- Geëxpandeerde klei: korrelig materiaal
van poreuze, ronde kleikorrels met een
dichtgesinterd oppervlak. Als grondstof
worden kleimineralen gebruikt die door

verhoogde temperatuur worden geëx-
pandeerd. De expansie wordt vaak
bevorderd door toevoeging van ijzeroxi-
den, die bij verhitting gas vormen.

• Organische isolatiematerialen:
• Deze materialen zijn op basis van

plantaardige of dierlijke stoffen. De
plantaardige grondstoffen worden meestal
gewonnen door of bij de verwerking van
hout of vezelhoudende planten. Enkele
materialen hebben een natuurlijke celvor-
mige structuur (holle vezels), bij andere
materialen wordt deze structuur door een
bewerking tot stand gebracht.
Naar hun oorsprong zijn deze isolatiema-
terialen te verdelen in:
- Kurk: korrelig materiaal van geëxpan-

deerde kurkkorrels. De grondstof is
kurkbast, een lichte, veerkrachtige en
poreuze weefsel, dat zich in de natuur
afzet op de schors van de kurkeik. De
kurkkorrels worden onderling gebonden
met de tijdens het expansieproces vrij-
gekomen natuurlijke harsen in de kurk.

- Cellulose: los of gebonden materiaal van
papiersnippers of papiervlokken. De
grondstof is gesorteerd krantenpapier,
waaraan boratzouten en andere toeslag-
stoffen worden toegediend ter verhoging
van de bestandheid, levensduur en
brandwerendheid.

- Houtwol: hard materiaal van lange,
smalle houtkrullen, die gebonden zijn
met cement, gips of magnesiet. De
houtkrullen worden in hoofdzaak ver-
vaardigd van naaldhout, meestal vuren-
hout (fijnspar). Ter verbetering van de
onderlinge hechting wordt de houtwol
geïmpregneerd door onderdompeling of
bespuiten. Bij deze zogenaamde minera-
lisatie zwellen de houtvezels enigszins
op en worden geneutraliseerd. Na deze
mineralisatie wordt het bindmiddel toe-
gevoegd.

- Vlaswol: zacht materiaal van vlasvezel,
een akkerbouwgewas voor productie van
linnen garens. Het is een vernieuwbare
grondstof omdat de vlasplant in korte
tijd en in aanzienlijke hoeveelheden rege-
nereerbaar is. De stengels en de wortels
zijn bruikbaar voor de vlasschevenplaat.

- Schapenwol: wolachtig materiaal van elkaar
overlappende en gelijkmatig, als dakpan-
nen, liggende schubben van wolvezel.

- Kokos: zacht materiaal van verweven of
in elkaar geslagen (non woven) kokos-
vezels. De non woven matten worden
meestal bespoten met natuurrubber, ver-
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hit en tot harde platen geperst. Het
onder verhitting gevulkaniseerde rubber
zorgt voor een optimale binding van de
kokosvezels.

- Schelpen: los materiaal van vergruisde
schelpen.

- Turf: relatief hard materiaal van samen-
geperste turfblokken.

- Latexschuim: rubberachtig materiaal van
opgeschuimd synthetisch rubber.

- Strobalen: droog stro van goede kwa-
liteit (tarve of rogge) geperst in stevige
balen van circa 0,2 m3. Het materiaal kan
in beperkte mate ook dragend worden
toegepast.

• Omdat schelpen, turf, latexschuim en
strobalen vrij weinig worden toegepast,
worden deze materialen verder buiten
beschouwing van deze tekst gelaten.

• Kunststof isolatiematerialen:
Deze materialen zijn op basis van kunst-
stoffen. Meestal worden synthetische
grondstoffen samen met hulpmiddelen
geëxpandeerd, zodat kunststofschuimen
met isolerende celstructuur ontstaan.

• De celvorming bij schuimen is afhankelijk
van het expansieproces. Bij een gedeelte-
lijke expansie ontstaat een soort kogel-
schuim, waarin de cellen een min of meer
vrije structuur vormen (zie afb 1.)

Bij verdergaande expansie raken de celwan-
den elkaar en vervormen, zodat de door-
sneden van de cellen een honingraatstruc-
tuur vormen. Bij een volledige expansie
onder tegendruk, waardoor de celwanden
niet kunnen breken, vervormen de cellen
verder totdat een polyederstructuur ontstaat.
Naar hun oorsprong zijn deze isolatiemate-
rialen te verdelen in:

- Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS):
taaihard, thermoplastisch materiaal met
gesloten cellen. De grondstof is etheen,
één van de fracties die ontstaat bij
destillatie van aardolie. Eerst laat men
ethyleen ontstaan, vervolgens wordt
door toevoeging van benzol ethylbenzol
gevormd, waaruit door verdamping sty-
reen ontwijkt. Door polymerisatie van

styreen ontstaat dan polystyreengranu-
laat) Deze harde polystyreenkorrels wor-
den bij een temperatuur van 100º tot
120ºC opgeblazen tot het gewenste for-
maat en daarna tot een isolatieproduct
platen geperst. De mate van expansie is
bepalend voor de densiteit van het pro-
duct. Geëxpandeerd polystyreen is CFK-
vrij.

- Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS):
hard thermoplastisch materiaal met
gesloten cellen. De grondstof is dezelfde
als bij EPS maar bij XPS worden de ont-
stane polystyreenkorrels niet opgeblazen
maar onder toevoeging van een uitzet-
middel in een extruder gevoerd, waarin
schuim ontstaat. Door gecontroleerde
afkoeling verhardt het schuim en wordt
door een spleetmatrijs naar buiten
geperst. Geëxtrudeerd polystyreen is
door zijn productieproces niet CFK-vrij.

- Ureumformaldehydeschuim (UF): wat-
tenachtig, thermohardend materiaal met
open cellen en zonder veel samenhang.
De grondstof is ureumformaldehyde,
een hars dat in water wordt opgelost.
Deze harsoplossing wordt gemengd met
chemicaliën om de waterafstotendheid
te verhogen, de krimp te verminderen,
biocidewerking te bereiken en de her-
kenningskleur te verkrijgen. Na toevoe-
ging van een aminozuur als katalysator,
wordt het schuim gevormd. Het gevorm-
de schuim bestaat in hoofdzaak uit kool-
stof, stikstof, waterstof en zuurstof.

- Polyurethaanschuim (PUR): hard, bros,
thermohardend materiaal met gesloten
cellen, die met halogeen waterstof zijn
gevuld. De grondstof is isocyanaat. Door
chemische reactie met (polyether) polyol
ontstaat het schuim. Aan de polyol wor-
den, vóór de reactie, hulpstoffen toege-
voegd die zorgen voor vermindering van
de brandbaarheid en het verkrijgen van
een biocidewerking en een herkennings-
kleur. Het schuim kan wit, geelachtig tot
zwart van kleur zijn.

- Polyisicyanuraatschuim (PIR): hard,
thermohardend materiaal met gesloten
cellen. De grondstof is isocyanaat net
als bij PUR). Het schuim wordt gevormd
door een reactie (trimerisatie) van drie
methaan-difenyl-di-isocianaat (MDI)
moleculen in een ringstructuur. Het
gevormde schuim heeft een hogere
weerstand tegen verlaagde temperatu-
ren, dan de PUR-schuim en is boven-
dien vlamdovend.

- Fenolformaldehydeschuim (PF): micro-
cellulair, thermohardend materiaal met
gesloten celstructuur. De grondstof is
fenolformaldehyde, een hars dat in water
wordt opgelost. Deze harsoplossing
wordt gemengd met chemicaliën om de
eigenschappen te beïnvloeden.

- Thermosheets: geen schuimmateriaal
maar sterke kunststoffolies, waartussen
stilstaande lucht is opgesloten. De
kunststoffolies zijn 12 tot 19 µm dik en
aan weerszijden voorzien van een reflec-
terend aluminium oppervlak. Het alumi-
nium oppervlak beschermt tegen oxida-
tie en waarborgt een zeer lage warmte-
uitstraling. De stilstaande lucht tussen
de folies zorgt voor de thermische isola-
tie; deze lucht wordt pas in het werk tus-
sen de folies opgesloten. Voor vloeren
zijn twee uitvoeringen van thermosheets
mogelijk; met één luchtkamer of drie
luchtkamers (zie afb. 2). 
Voor spouwmuren is een ruimte van 
20 mm tussen de sheets aangehouden
en afhankelijk van de gewenste isolatie
worden in de spouw één of meer lagen
aangebracht (1 laag heeft een RC van
0,65 m2·K/W; 6 lagen 4,20 m2·K/W).

- Polyvinylchlorideschuim (PVC): thermo-
plastisch materiaal met open, gesloten
of gemengde celstructuur. De grondstof
is polyvinylchloride al dan niet met toe-
voeging van weekmakers. Zonder week-
maker ontstaat een harde, niet-brand-
baar schuim; met een weekmaker ont-
staat een soepel schuim dat brandbaar
is. PVC-schuim met gesloten celstruc-
tuur kenmerkt zich door een hoge
dampdiffusieweerstand.

- Polyetheenschuim (PE): hard materiaal
met gesloten celstructuur. PE-schuim
hecht niet aan beton en kan als afdek-
king en isolatie op vers beton worden
gebruikt.

• Omdat PVC- en PE-schuimen vrij weinig
worden toegepast (vanwege hun relatief
hoge prijs), worden deze materialen verder
buiten beschouwing van deze tekst gelaten.

5

Isolatie: algemeen

A. vrije structuur; B. honingraatstructuur; 
C. polyederstructuur

Afb. 1 Celstructuren van kunststofschuimen

1. kunststoffolie; 2. stilstaande lucht; 
A. sheet met één luchtkamer (RC 2,2 m2·K/W); 
B. sheet met drie luchtkamers (RC 3,3, m2·K/W)

Afb. 2 Uitvoeringen van thermosheets
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Bescherming en hulpstukken
Bescherming
Om isolatiematerialen tegen chemicaliën en
bewerkingen in het werk te beschermen,
worden bepaalde isolatiematerialen van
beschermlagen en/of cacheringen voorzien:
• Minerale isolatiematerialen:

- Glaswol en steenwol: om de waterafsto-
tendheid te verhogen kunnen deze pro-
ducten met minerale olie of siliconen
olie worden behandeld. Verder kan aan
één of de beide zijden een cachering van
glasvlies, dampremmend/dampopen
kraftpapier, aluminiumfolie of PVC-folie
worden aangebracht.

- Cellulair glas: kan aan beide zijden voor-
zien zijn van gebitumineerd kraftpapier.

• Organische isolatiematerialen:
- Kurk: wordt geïmpregneerd met om de

weerstand tegen schimmels te verbete-
ren en waterafstotendheid te verhogen.
Verder kan aan één zijde gebitumineerd
kraftpapier of kraftpapier met dampdich-
te aluminiumfolie worden aangebracht.

- Vlaswol: wordt geïmpregneerd met
ammoniumfosfaat om de weerstand
tegen schimmels te verhogen.

- Schapenwol: kan aan één zijde voorzien
zijn van vilt. In situaties waar damprem-
ming noodzakelijk is, wordt ook een alu-
miniumfolie aangebracht over de vilt heen.

- Kokos: kan aan één zijde voorzien zijn
van jute of polypropyleengaas.

• Kunststof isolatiematerialen:
- Alle schuimen kunnen worden voorzien

van cachering in de vorm van glasvlies
(al dan niet gebitumineerd of geïmpreg-
neerd met een kunsthars), bitumineuze
dakbedekking, gebitumineerd of geïm-
pregneerd papier, aluminiumfolie (al dan
niet gecoat met polyethyleen) of gebitu-
mineerd vilt.

Toebehoren en hulpstukken
Om de isolatiematerialen te kunnen monte-
ren of de functionaliteit te versterken, zijn
diverse middelen leverbaar, zoals:
• Bevestigingsmiddelen: spouwankers, 

speciale schroeven, klemschijven, lijmen,
clips, nieten e.d.

• Aansluitprofielen: speciale profielen voor
aansluitingen op aansluitende bouwdelen.

• Regendichte en dampopen folies.
• Dampdichte folies voor dampremmende

lagen.
• Speciale cementmortels voor menging

met losse isolatiematerialen en geschikt
voor isolatie van vloeren.

• Spuitbussen met spuitschuim (PUR) voor
het thermisch afdichten van naden en kie-
ren tussen bouwdelen of elementen.

Eigenschappen
Afmetingen en gewicht
De standaard gehanteerde afmetingen van
de diverse isolatiematerialen zijn aangege-
ven in tabel 2.
De volumieke massa van de diverse isola-
tiematerialen staat in tabel 1 vermeld.

Sterkte-eigenschappen
Isolatiematerialen zijn niet-dragende bouw-
materialen.
Isolatiematerialen in de vorm van dekens en
zachte platen zijn niet-zelfdragend en die-
nen door plaatmateriaal, latten of balken te
worden ondersteund.
Harde isolatiematerialen in de vorm van
platen zijn zelfdragend. Cellulair glas heeft
een relatief hoge weerstand tegen drukbe-
lastingen.

Bouwfysische eigenschappen
Voor de diverse isolatiematerialen zijn de
volgende eigenschappen van belang:
• Brandbaarheid: de minerale isolatiemateri-

alen zijn meestal onbrandbaar volgens
NEN-EN 13501-1. De organische en
kunststof isolatiematerialen zijn in meer of
mindere mate brandbaar. Door toevoeging
van bindmiddelen of speciale cacheringen
kunnen in bepaalde gevallen ook deze
materialen de kwalificatie onbrandbaar
bereiken.

• Brandvoortplanting: door hun onbrandbaar-
heid, dragen de minerale isolatiematerialen
niet bij aan de brandvoortplanting.
Organische isolatiematerialen zijn door de
gebruikte toevoegingen in het algemeen
vlamdovend en dragen slechts beperkt bij
aan de brandvoortplanting. Meestal wordt
met deze producten voldaan aan de klasse
2 volgens NEN 6065. Kunststof isolatie-
materialen dragen in het algemeen sterk
bij aan de brandvoortplanting. Door toe-
voeging van brandvertragende of vlamdo-
vende middelen, kunnen deze materialen
voldoen aan klasse 1 of 2 volgens 
NEN 6065. Door deze producten te cache-
ren of met brandwerende materialen (gips-
karton) te combineren, kan de bijdrage tot
brandvoortplanting worden verlaagd.

• Rookontwikkeling: de rookproductie van
een isolatiemateriaal bij brand wordt
bepaald volgens NEN 6066. De mate van
rookproductie wordt in deze norm met

rookdichtheid aangeduid. Bij minerale iso-
latiematerialen is de rookproductie gering
en er komen geen schadelijke gassen vrij.
Bij organische en kunststof isolatiemateri-
alen ontstaat in meer of mindere mate
rookontwikkeling bij brand. Bij het verko-
len van schuimen kan koolmonoxide, cal-
ciumchloride, stikstof en formaldehyde
vrijkomen. Met toeslagstoffen kan de
rookontwikkeling en het vrijkomen scha-
delijke gassen worden beperkt.

• Waterdichtheid: slechts cellulair glas en
kunststofschuimen met gesloten cellen
zijn waterdicht. De overige thermische
isolatiematerialen kunnen in meer of min-
dere mate water doorlaten. Door impreg-
nering, cachering of binding met water-
dichte stoffen kunnen ook deze materialen
waterdicht worden gemaakt.

• Diffusie: met uitzondering van cellulair
glas en thermosheets is de dampdiffusie-
weerstand (µd-waarde) van thermische
isolatiematerialen gering. In tabel 3 is de
µd-waarde van de diverse isolatiemateria-
len aangegeven.

• Vochtopname: cellulose, houtwol, vlaswol
en schapenwol zijn in hoge mate vocht-
bufferend en vochtregulerend. Ze zijn in
staat om waterdamp, dat vanuit de ruimte
de isolatie indringt, vast te houden en bij
afnemende luchtvochtigheid weer aan de
omgeving af te geven. Ook andere isola-
tiematerialen, zij het in mindere mate,
kunnen een zeker percentage vocht uit de
omgeving opnemen. Slechts cellulair glas
en XPS nemen geen vocht op. Een indica-
tie van de vochtopname van de diverse
isolatiematerialen, bij verschillende relatie-
ve vochtigheid (RV), is in tabel 3 gegeven.

• Bestandheid: naast water kunnen op de
isolatiematerialen, diverse chemicaliën,
schimmels, bacteriën, insecten en dieren
inwerken. Door hun natuurlijke resistentie
of door toevoegingen tijdens de fabricage
bezitten alle isolatiematerialen een bioci-
dewerking en worden niet aangetast door
schimmels of bacteriën of insecten.
Aantasting door ongedierte, knaagdieren
en vogels kan worden voorkomen door,
afhankelijk van de toepassing, bescher-
mende maatregelen. Minerale en organi-
sche isolatiematerialen zijn meer gevoelig
voor aantasting door schimmels, dan de
kunststof isolatiematerialen. De kunststof
isolatiematerialen zijn wel meer gevoelig
voor aantastring door ongedierte. Een
indicatie van de bestandheid van isolatie-
materialen tegen diverse chemicaliën en
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temperaturen is opgenomen in tabel 4.
• Uitzetting: in tabel 3 is een indicatie van

de lineaire uitzettingscoëfficiënten van de
diverse isolatiematerialen (�) aangegeven.
Uitzetting en krimp door wisselende tem-
peratuur zijn nauwelijks van invloed op
isolatiematerialen in de vorm van zachte
dekens of losse korrels. Door hun hoge
elasticiteit kunnen deze materialen de
vormveranderingen gemakkelijk volgen en
er ontstaan geen spanningen in het mate-
riaal of de onderconstructie. Bij stijve pla-
ten of isolatiematerialen met niet elastisch
gebonden korrels, kunnen vormverande-
ringen wel van invloed zijn. Wanneer der-
gelijke isolatie in bouwdelen wordt aange-
bracht waar temperatuurschommelingen
vaak voorkomen (platte daken, tegen bui-
tengevel) bestaan extra risico’s en dienen
bevestigingen/aansluitingen zeer zorgvul-
dig te worden uitgevoerd. Om loslaten van
dakbedekking of scheuren van pleister-
lagen te voorkomen, dient isolatiemateri-
aal met minimale � te worden toegepast
en eventueel dilatatievoegen te worden
aangebracht.

• Thermische isolatie: thermische isolatie-
materialen zijn bedoeld om het overgrote
deel van de thermische isolatie van het
gebouw te verzorgen. Het type en de dikte
van het isolatiemateriaal bepaalt de hoog-
te van de bijdrage aan de warmte-isolatie
in een gebouw. De warmtegeleidings-
coëfficiënten (�) van de diverse isolatie-
materialen zijn in tabel 3 aangegeven.

• Geluidsisolatie: afhankelijk van het type
kunnen de thermische isolatiematerialen
bijdragen aan de geluidsisolatie in een
gebouw. Optimale geluidsisolatie wordt
bereikt met isolatiematerialen met poreuze
structuren en elastische eigenschappen,
zoals steenwol, glaswol, schapenwol e.d.

• Geluidsabsorptie: deze is van invloed op
de nagalmtijd in een ruimte. Om onge-
wenste galmeffecten te beperken kunnen
isolatiematerialen met geluidsabsorberend
vermogen worden aangewend zoals, glas-
wol, steenwol, schapenwol e.d. Een indi-
catie van het geluidsabsorberend vermo-
gen van de diverse isolatiematerialen is in
tabel 3 aangegeven.

• Duurzaamheid: bij alle thermische isolatie-
materialen kan, in standaardomstandighe-
den, de economische levensduur gelijk
worden gesteld aan de economische
levensduur van het gebouw. Wanneer
deze materialen echter onzorgvuldig wor-
den aangebracht, kan de levensduur aan-

zienlijk worden bekort door schimmelaan-
tasting (minerale en organische isolatie-
materialen) of ongedierte (kunststof isola-
tiematerialen).

• Milieubelasting: afgewerkte isolatiemateri-
alen kunnen het milieu belasten. De
milieubelasting is een optelsom van diver-
se factoren, zoals energieverbruik bij pro-
ductie, verbruik van eindige grondstoffen,
recyclebaarheid e.d. Uit het oogpunt van
milieu scoren als beste de isolatiemateria-
len schapenwol, kurk, vlas en thermos-
heets. Een goede keuze is ook kokos,
glaswol, steenwol, cellulair glas, EPS en
PF. De overige kunststof schuimen wor-
den in het algemeen als milieubelastend
aangemerkt.

Toepassing
Toepassingssector
Thermische isolatiematerialen worden in
alle bouwsectoren toegepast, zowel
woningbouw als utiliteitsbouw, industrie en
agrarische sector. Het meest geschikte iso-
latiemateriaal wordt op basis van de speci-
fieke toepassingssituatie bepaald.
Het al of niet geschikt zijn van een isolatie-
materiaal voor een bepaalde situatie is
afhankelijk van diverse factoren, zoals:
• het gewenste warmte-isolerend vermogen

in relatie tot de laagdikte;
• het gewenst brandwerend vermogen;
• het gewenst geluidsisolerend vermogen;
• het gewenst geluidsabsorberend vermogen;
• de sterkte/stijfheid van het isolatiemateriaal;
• het eigen gewicht van het isolatiemateriaal;
• vorm van de ondergrond;
• duurzaamheid.
De toepassingsgebieden van de thermische
isolatiematerialen in relatie tot de diverse
bouwdelen zijn aangegeven in tabel 5.
Naast functionele aspecten (zoals het ver-
hogen van de behaaglijkheid van het
binnenklimaat) spelen ook economische
aspecten een rol bij de toepassing van ther-
mische isolatiematerialen. Met thermische
isolatiematerialen kan bij een gelijkblijvende
binnentemperatuur een geringer energiever-
bruik worden gerealiseerd. De isolatiemate-
rialen beperken immers het warmteverlies in
ruimten die worden verwarmd of het koude-
verlies in ruimten die worden gekoeld.

Ontwerpdetails
Voor de keuze van een isolatiemateriaal voor
een bepaalde toepassingssituatie, zijn o.a.
de volgende ontwerpaspecten van belang:
• Te isoleren constructie: de toegankelijk-

heid,  structuur en draagvermogen van de
onderconstructie is van invloed op de
keuze van het isolatiemateriaal. Voor vlak-
ke ondergronden zoals bovenzijde van
vloeren en nieuwe spouwmuren zijn pla-
ten goed geschikt, voor gestructureerde
of ontoegankelijke ondergronden zal men
van dekens of losse vlokken gebruik moe-
ten maken.

• Aard van het gebouw: bij gebouwen die
kortstondig worden gebruikt wordt een
snelle opwarmtijd verlangd waarbij de
warmteaccumulatie van ondergeschikt
belang is, terwijl in continue gebruikte
gebouwen de opwarmtijd van minder
belang is en speelt de warmteaccumulatie
een belangrijke rol.

• In het eerste geval is het zinvol het isola-
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tiemateriaal zoveel mogelijk naar of op het
binnenoppervlak van de constructie te
plaatsen. Zo blijft de gebouwmassa, die
moet worden opgewarmd alvorens de
gewenste temperatuur te bereiken, mini-
maal. In het tweede geval zal men moeten
trachten het isolatiemateriaal zoveel
mogelijk naar of op het buitenoppervlak
van de constructie te plaatsen. Zo komt
een zo groot mogelijk deel van de massa
binnen het warme deel van het gebouw.
Deze opgewarmde massa kan dan regule-
rend werken op fluctuaties in de binnen-
temperatuur en voor een constante tem-
peratuur in het gebouw zorgen.

• Condensatierisico: condensatie kan het
isolatiemateriaal aantasten en problemen
in de gehele uitwendige scheidingscon-
structie veroorzaken. Om deze problemen
te voorkomen is het wenselijk een damp-
remmende laag aan de warme zijde van
het thermische isolatiemateriaal aan te
brengen. Indien dit niet mogelijk of onvol-
doende is, moet een geventileerde ruimte
en/of dampregulerende laag tussen het
isolatiemateriaal en de buitenconstructie
worden aangebracht.

• Brandrisico: brandbaar isolatiemateriaal
aan de onderzijde van daken, binnenzijde
van muren of om leidingen, kan van grote
invloed zijn op verloop van de brand.
Brandbare isolatiematerialen moeten daar-
om bij voorkeur met een beschermende
laag worden afgedekt, zoals gipskarton,
stukwerk of brandwerende beplating.

• Ook bij het aanbrengen van de isolatie zijn
brandrisico’s aanwezig, zoals bij dakdek-
ken met open vuur, laswerkzaamheden
e.d. Met gepaste voorzorgsmaatregelen
dienen deze risico’s te worden beperkt.

Verwerking
Vervoer en opslag
Afhankelijk van hun vorm kunnen de isola-
tiematerialen in diverse verpakkingen wor-
den aangeleverd:
• Dekens: stevig in elkaar gerold (met

cacheerlaag naar buiten) en verpakt in
krimpfolie. Het transport- en opslagvolu-
me wordt daardoor tot een minimum
beperkt en de kans op beschadigingen
neemt af.

• Platen en vormstukken: gestapeld op pal-
lets en omwikkeld met kunststoffolie.

• Losse vlokken en korrels: verpakt in stevi-
ge zakken van kunststoffolie of versterkt
papier. Bij grote afname kunnen deze
materialen in bulk worden aangevoerd met

speciaal daarvoor ingerichte tankwagens.
• Spuitschuimen: in het werk gevormde

schuimen worden als vloeibare of poeder-
vormige componenten in vaten of zakken
aangevoerd.

Alle verpakkingen zijn waterdicht en dienen
onbeschadigd op het werk te worden aan-
gevoerd. Op de verpakking wordt door de
fabrikanten duidelijk de aard en herkomst
van het isolatiemateriaal aangegeven.
Thermische isolatiematerialen dienen in een
droge, geventileerde en vorstvrije ruimte te
worden opgeslagen.

Voorbereiding
In het algemeen bestaat de voorbereiding
uit het uitzetten van het leg-/montageplan.

Verwerking of montage
De thermische isolatiematerialen kunnen
door de aannemer of de gebruiker worden
aangebracht. Afhankelijk van de vorm van
het isolatiemateriaal omvat de verwerking
globaal de volgende werkzaamheden:
• Dekens: los gelegd of mechanisch be-

vestigd op de onderconstructie, eventueel
ondersteund door plaatmateriaal of latten.

• Platen: los leggen, verkleven of mecha-
nisch bevestigen op de onderconstructie.

• Vormstukken: los leggen of verkleven op
de onderconstructie.

• Losse vlokken en korrels: los gestort of
geblazen met behulp van de apparatuur
van de fabrikant/leverancier. Daarna wordt
al dan niet een bindmiddel aangebracht.

• Spuitschuim: met apparatuur van de fabri-
kant/leverancier wordt in het werk het
schuim gevormd en op de gewenste
plaatsen aangebracht.

Los materiaal of spuitschuim dient in het
algemeen door gespecialiseerde isolatiebe-
drijven te worden verwerkt.
Thermische isolatiematerialen kunnen een-
voudig met een scherp mes of een zaagma-
chine werden bewerkt. Om verbrokkelen of
rafelen van het materiaal te voorkomen,
dient een zaag met fijne vertanding te wor-
den gebruikt.
Eventuele cacheerlagen moeten eerst langs
een rei met een scherp mes worden inge-
sneden, om strakke, niet gerafelde randen
te verkrijgen.

Afwerking
Met uitzondering van platen die met een
dragende, enigszins decoratieve, cacheer-
laag zijn afgewerkt, moeten isolatiemateria-
len, wanneer ze in het zicht komen van een

afwerklaag worden voorzien. Deze afwerk-
laag kan in de vorm van plaatmateriaal,
keramische tegels of pleisters worden uit-
gevoerd.

Veiligheid
Glas- en steenwol kunnen tijdens het aan-
brengen irritatie aan de huid en slijmvliezen
veroorzaken. De irritatie van de huid kan
worden beperkt door de werkkleding rond
de polsen en de hals goed te sluiten en
handschoenen bij het werk te gebruiken.
Contact met losse vezels in de lucht kan
worden vermeden door gebruik te maken
van ademhalingsfilters of maskers.
Thermische materialen, die uit kunststoffen
zijn vervaardigd, ermee worden gebonden
of geïmpregneerd, kunnen irritaties aan de
luchtwegen veroorzaken. Deze irritaties
worden veroorzaakt door het uitdampen
van oplosmiddelen en de emissie van gas-
sen uit de cellen van schuimproducten.

Onderhoud en reparatie
Alle thermische isolatiematerialen zijn
onderhoudsvrij. Afhankelijk van de aard van
het isolatiemateriaal kunnen kleine bescha-
digingen met losse vlokken, wolstukken of
spuitschuim worden gerepareerd. Bij grote
beschadigingen wordt meestal tot vervan-
ging van de beschadigde plaat, deken of
vormstuk overgegaan.
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Tabel 1  Vormen van isolatiematerialen

Type platen dekens blokken losse vlokken losse korrels vormstukken spuitschuim volumieke massa kg/m3

• Minerale isolatiematerialen
– Glaswol o o o o 30 tot 50
– Steenwol o o o o 35 tot 200
– Cellulair glas o o o 105 tot 165
– Perliet o o 75 tot 200*
– Vermiculiet o o o 70 tot 400*
– Geëxpandeerde klei o 340 tot 750*

• Organische isolatiematerialen
– Kurk o o o 80 tot 300*
– Cellulose o o 35 tot 70
– Houtwol o o o 320 tot 600*
– Vlaswol o o o
– Schapenwol o o
– Kokos o o o

• Kunststof isolatiematerialen
– EPS o o o 15 tot 35
– XPS o o 15 tot 40
– UF o 8 tot 20
– PUR o o o 30 tot 35
– PIR o o 12 tot 50
– PF o o 40 tot 100
– Thermosheets o 3,0 tot 3,5

*) afhankelijk van het toegepaste bindmiddel voor de losse korrels

Tabel 2 Afmetingen van isolatiematerialen

Type dikte breedte lengte
mm mm m

• Minerale isolatiematerialen
– Glaswol (platen) 40 tot 170 570 tot 800 1,2 tot 1,5
– Glaswol (dekens) 40 tot 220 370 tot 1,200 4,0 tot 13
– Steenwol (platen) 25 tot 120 200 tot 800 1,0 tot 1,2
– Steenwol (dekens) 60 tot 100 1,000 8
– Cellulair glas (platen) 40 tot 120 600 1,2
– Perliet (platen) 20 tot 120 100 tot 625 0,8 tot 1,2
– Vermiculiet (platen) 50 tot 100 50 of 60 1,0 of 1,2
– Geëxp. klei (blokken) 90 tot 290 190 0,39

• Organische isolatiematerialen
– Kurk (platen) 10 tot 400 500 1
– Cellulose (platen) 40 tot 160 600 of 625 1,2 of 1,25
– Houtwol (dekens) 45 tot 150 565 870
– Vlaswol (dekens) 20 tot 160 600 tot 1.000 1,2 tot 3,0
– Schapenwol (dekens) 60 tot 120 600 6
– Kokos (platen) 200 600 1,25

• Kunststof isolatiematerialen
– EPS 10 tot 300 500 tot 1.220 1,0 tot 6,0
– XPS 30 tot 80 600 1,25
– UF - - -
– PUR 20 tot 120 610 en 1.220 0,6 tot 12,0
– PIR 20 tot 120 610 en 1.220 0,5 tot 12,0
– PF 30 tot 80 1,000 1,2
– Thermosheets 20 tot 500 57 tot 450 50,0 of 100,0
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Tabel 3 Eigenschappen van isolatiematerialen

Type md volumetoename door vochtopname bij α λ α
40% RV 60% RV 90% RV

10-6·K-1 W/(m·K) -

• Minerale isolatiematerialen
– Glaswol 1,1 tot 1,8 0.001 0.001 0.001 - 0,032 tot 0,040 0.8
– Steenwol 1.4 0.001 0.001 0.001 - 0,032 tot 0,040 0.8
– Cellulair glas × 0 0 0 - 0,040 tot 0,048 -
– Perliet 5 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* - 0,038 tot 0,042 -
– Vermiculiet 4.4 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* - 0,045 tot 0,049 -
– Geëxpandeerde klei 4.4 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* 0,01 tot 1* - 0,040 tot 0,048 -

• Organische isolatiematerialen
– Kurk 4,5 tot 29 0.6 1.2 3 - 0,037 tot 0,040 0.5
– Cellulose 1,0 tot 1,5 0.001 0.001 0.001 - 0,036 tot 0,038 0.5
– Houtwol 3,7 tot 10 2 tot 4 3 tot 6 5 tot 15 - 0,040 tot 0,050 0.8
– Vlaswol 5,0 tot 10 2 tot 6 4 tot 8 7 tot 20 - 0,035 tot 0,040 0.75
– Schapenwol 5 tot 10 10 tot 20 20 tot 30 - 0,030 tot 0,035 0.87
– Kokos 5,0 tot 10 0.001 0.001 0.001 - 0,043 tot 0,045 0.5

• Kunststof isolatiematerialen
– EPS 20 tot 90 0 0 0 40 tot 90 0,019 tot 0,035 -
– XPS 100 tot 130 0 0 0 40 tot 90 0,019 tot 0,035 -
– UF 1,8 tot 3,3 0 0 0.4 40 tot 90 0,019 tot 0,035 -
– PUR 50 tot 100 0 0 0.4 90 0,019 tot 0,035 -
– PIR 50 tot 100 0 0 0.1 20 0,015 tot 0,026 -
– PF 40 0.001 0.001 0.001 50 0,012 tot 0,018 -
– Thermosheets 180 0 0 0 0,038 tot 0,045 -

*) afhankelijk van het toegepaste bindmiddel voor de losse korrels

Tabel 4 Bestandheid van isolatiematerialen

Type bestandheid tegen
water zuren basen oliën benzine oplosmiddelen aceton zouten temperatuur °C

• Minerale isolatiematerialen
– Glaswol + – + – – × × + -30 tot +700
– Steenwol + – + + + – – + -30 tot +1100
– Cellulair glas + + + + + + + + -30 tot +600
– Perliet + – – × × × × + -30 tot +400
– Vermiculiet + – – × × × × + -30 tot +400
– Geëxpandeerde klei + – + × × × × + -30 tot +400

• Organische isolatiematerialen
– Kurk + + × × × × x × -20 tot +50
– Cellulose – + × × × × × × -20 tot +50
– Houtwol – + × × × × × × -20 tot +50
– Vlaswol – × × × × × × × -20 tot +50
– Schapenwol + × × × × × × × -20 tot +50
– Kokos – × × × × × × × -20 tot +50

• Kunststof isolatiematerialen
– EPS + + × × – – – + -30 tot +70
– XPS + + × × – – – + -30 tot +70
– UF + + × × – – – + -30 tot +100
– PUR + + × × – – – + -30 tot +110
– PIR + + × × – – – + -30 tot +150
– PF + + × × – – – + -70 tot +120
– Thermosheets + × × × – – – + -20 tot +50

+ = goed bestand – = onvoldoende bestand × = geen gegevens beschikbaar
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Tabel 5 Toepassingen van isolatiematerialen

Type gevels daken vloeren

• Minerale isolatiematerialen
– Glaswol (platen) o o o o o o o o o o o
– Glaswol (dekens) o o o o o o o
– Glaswol (vlokken) o
– Steenwol (platen) o o o o o
– Steenwol (dekens) o o
– Steenwol (vlokken) o
– Cellulair glas (platen) o o o o o o o o o o o o o
– Perliet (platen) o o o o o o
– Perliet (korrels) o o o o o o o o
– Vermiculiet (korrels) o
– Geëxp. klei (korrels) o o o o o o

• Organische isolatiematerialen
– Kurk (platen) o o o o o o o o
– Cellulose (platen) o o o o o o o o o o
– Cellulose (vlokken) o o o o o o
– Houtwol (platen) o o o o
– Houtwol (dekens) o o o o o o o
– Houtwol (vlokken)
– Vlaswol (platen) o o o o o o o o o o o
– Vlaswol (dekens) o o o o o o o
– Schapenwol (dekens) o o o o o o o
– Kokos (platen) o o o

• Kunststof isolatiematerialen
– EPS (platen) o o o o o o o o o o o o o
– EPS (korrels) o o
– XPS (platen) o o o o o o o o o o o o o
– UF (spuitschuim) o o o o o
– PUR (platen) o o o o o o o o o o o o
– PUR (spuitschuim) o
– PIR (platen) o o o o o o o o o o o o o
– PF (platen) o o o o o o o o o o o o o
– PF (schuim) o o o o o
– Thermosheets (dekens) o o o o o o
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Styrofoam-isolatiemateriaal

Producteigenschappen
Het Styrofoam*-leveringsprogramma van
Blauwplaat omvat isolatieplaten gebaseerd
op blauw, geëxtrudeerd polystyreen-hard-
schuim, in diverse uitvoeringen, bestemd
voor specifieke toepassingsgebieden. Het
type X combineert een hoge isolatiewaarde
met de andere voordelen van Styrofoam.

Toepassingsgebieden
Het leveringsprogramma omvat een reeks
specifieke isolatieoplossingen voor:
• Vloeren: FLOORMATE.
• Door hoge permanente drukweerstand en

weerstand tegen puntbelasting kunnen de
isolatieplaten het gewicht van de con-
structie dragen. Tevens kunnen deze
gebruikt worden in combinatie met
gebruikelijke materialen zoals beton, hout,
baksteen en PE.

• Vanzelfsprekend kan deze ook worden
toegepast met de gebruikelijke vloer-
verwarmingsystemen.

• Floormate 200, Floormate 500 en
Floormate 700, afhankelijk van de vloer-
belasting.

• Binnenwanden: WALLMATE WB.
• Voor een volledig gesloten isolatielaag op

een binnenmuur, direct aangebracht onder
de afwerking.

• Wanden: WALLMATE CW.
• Voor thermische isolatie van spouwmu-

ren. De platen zijn winddicht en voorzien
van rechte tand en groef en leverbaar in
verschillende dikten.

• Daken en kelderwanden: ROOFMATE.
• Voor toepassing aan de buitenzijde van de

waterdichting, voor zowel een omkeerdak
als een kelderwand die geheel of gedeelte-
lijk onder het maaiveld ligt. Dit vanwege
de eisen die worden gesteld aan drukvast-
heid, vochtongevoeligheid en isolerende
werking. Tevens beschermt Roofmate de
waterdichte laag tegen mechanische
beschadiging.

Producteigenschappen
• Een lange-termijn hoge isolatiewaarde bij

een geringe plaatdikte.
• Een hoge drukweerstand, ideaal in toepas-

singen die een hoge belasting en een
minimale vervorming vereisen.

• Praktisch geen vochtopname, dus geen
aantasting door water, regen of sneeuw.

Technische eigenschappen
Technische eigenschappen: zie tabel.

Verwerkingseigenschappen
Gemakkelijke verwerking: er zijn geen spe-
ciale gereedschappen nodig.

Garanties/certificaten
Certificering/Attesten: zie tabel.

Milieuaspecten
Bij de productie van Styrofoam wordt geen
gebruik gemaakt van CFK’s of HCFK’s.
Geëxtrudeerd polystyreen-hardschuim is
niet biologisch afbreekbaar en vormt geen
gevaar voor bodem- of waterverontreini-
ging. Platen die onbeschadigd uit de oude
constructie komen, zijn in principe her-
bruikbaar.
De isolatieplaten voldoen aan de eisen die
gesteld worden in het Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen.

Overige kenmerken
Informatie over: Wedi vindt u onder het
Hoofdstuk 7 Afbouwmaterialen, Styrock
onder Hoofdstuk 6.

* De genoemde handelsmerken zijn eigen-
dom van The Dow Chemical Company.
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Blauwplaat: Styrofoam XPS-isolatie

Technische eigenschappen en leveringsprogramma

Eigenschappen norm eenheid CE-code 10) FLOOR- FLOOR- FLOOR- FLOOR- WALL- WALL- ROOF- ROOF- ROOF- ROOF- STYRO- WALL-
MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE FOAM MATE
200-A 200-SL-X 500-A 700-A CW-A WB-A SL-A SL-X LG-X TT-X IB GB-X

7) 7) 7)

Warmtegeleidingscoëfficiënt 1)

λρ dikte < 80mm EN 13164 W/m·K 0,035 0,029 0,036 2) 0,036 2) 0,035 0,035 0,035 0,029 0,029 0,029 0,033 0,029
λρ dikte 81-120mm EN 13164 W/m·K 0,036 0,029 0,038 3) 0,038 3) 0,036 0,036 0,036 0,029 0,029 0,029 0,030
λρ dikte >120mm EN 13164 W/m·K 0,038 0,038 0,031

Druksterkte
bij 10% vervorming / breuk (90d) EN 826 N/mm2 CS(10\Y)i 0,20 0,20 0,50 0,70 0,15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25

Lange-termijn druksterkte 4) 11)

(2% vervorming, 50 jaar) EN 1606 N/mm2 CC(1,5/2/Y) 0,06 0,06 0,18 0,25 – 0,10 0,13 0,11 0,11 – – –
σc

Afmetingen
lengte EN 822 mm – 1200 1200 1250 1250 2500 1250 1250 1250 1200 600 1250 1200 12)

breedte EN 822 mm – 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2600 12)

dikte 6) 7) EN 823 mm Ti 30, 40, 50, 60, 70*, 30*, 40, 40, 50, 30, 40, 30, 40, 30*, 40, 60, 70, 50, 60, 40, 50, 20 20 , 30, 
60, 70*, 80, 90*, 50, 60, 60, 80, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 80, 80, 90*, 80, 100, 60, 80, 40, 50, 60
80, 90*, 100 80, 90*, 90*, 100, 80, 100 80, 100, 90*, 100, 100, 120*, 120 100

100 100, 120* 120* 120* 120, 140*, 140*, 160*,
160*, 180* 180*, 200*

Afwerking
oppervlakteafwerking – glad glad glad glad glad geprofil- glad glad glad, glad, ruw ruw + 

eerd + mortel gewassen 9,5 mm 
grind gipskar-

tonplaat
randafwerking – recht sponning sponning sponning tong en recht sponning sponning tong en rechte recht recht

groef groef 8) kant +
+ rechte sleuf

kant

Toepassing – vloeren vloeren industriële zwaar spouw- binnen- omkeer- omkeer- omkeer- omkeer- algemeen binnen-
vloeren belaste muur muur, dak, dak, dak dak muur

vloeren koudebrug kelders kelders

Certificeringen / Attesten BUtgb ATG/ ATG/ ATG/ ATG/ ATG/H 717 ATG/ ATG/H 717 ATG/H823 ATG/H 823 ATG/H 823
H 717 H 823 H 717 H 717 ATG1880 H 717 ATG2530 ATG2536

KOMO ATT0589 ATT0589 ATT0589 ATT0589 ATT0283 ATT0283 ATT0283
ATT0590 ATT0590

1) gedeclareerde warmteweerstand zie tabel 7) alleen voor schuim (zonder afwerking)
2) dikte <70mm 8) tong en groef alleen aan lange kant
3) dikte 71-120mm 10) hierin wordt "i" gebruikt om relevante klassen of niveaus aan te geven.
4) toelaatbare ontwerpbelasting 11) "σc" wordt gebruikt om de drukbelasting aan te geven en "y" wordt gebruikt om het aantal jaren aan te geven
5) afhankelijk van dikte 12) andere afmetingen mogelijk
6) dikte op aanvraag
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Polyurethaan hardschuim

Producteigenschappen
EcoTherm ontwikkelt, produceert en ver-
koopt polyurethaan (PUR) en polyisocyanu-
raat (PIR) hardschuimisolatieplaten en heeft
eigen vestigingen in Nederland, Duitsland,
Engeland en Polen.

Onder de merknamen VAPOTHERM en
SELTHAAN produceert EcoTherm thermi-
sche isolatieplaten voor verschillende toe-
passingen. Naast de standaard producten
produceert EcoTherm ook specialties. Door
de bijzonder hoge isolatiewaarde, grote
drukvastheid en dimensionele stabiliteit
worden de EcoTherm producten volop toe-
gepast in o.a. platte en hellende daken,
wanden, gevels, vloeren, plafonds, koel- en
vrieshuizen, agrarische stallen en bewaar-
plaatsen. Behalve voor het leveren van kwa-
liteitsproducten kunt u bij EcoTherm ook
terecht voor technisch advies en een uitste-
kende service.

Technische eigenschappen
De SELTHAAN en VAPOTHERM platen van
EcoTherm bestaan uit polyurethaan of poly-
isocyanuraat, aan twee zijden voorzien van
een cachering. Mogelijke cacheringen zijn:
bitumineus glasvlies, stucco, alufolie op
kraftpapier basis en mineraal glasvlies.
Andere cacheringen op aanvraag. Tevens
levert EcoTherm platen gecombineerd met
bijvoorbeeld multiplex, OSB, gipsvezelplaat
of gipskarton. 

Bijzondere producteigenschappen
• Hoge isolatiewaarde
• Snelle terugverdientijd
• Gesloten celstructuur
• Dimensioneel stabiel

5

EcoTherm: polyurethaan hardschuimisolatie

Tabel 1: Producteigenschappen

VAPOTHERM VAPOTHERM VAPOTHERM VAPOTHERM VAPOTHERM SELTHAAN SELTHAAN SELTHAAN 
BG MG XR MEGA AFSCHOT BG SPOUWPIR SPOUWPUR PLUS RENOVA XR

Technische eigenschappen een PIR- een PIR- een PIR- een PIR- een PIR- een PIR- een PUR- Een PIR-
hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim-
isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, 
aan twee zijden aan twee zijden aan twee zijden éénzijdig 50 µ tweezijdig tweezijdig aan de tweezijdig 
voorzien van voorzien van voorzien van blank stucco voorzien van voorzien van voorzijde voorzien van 
een een mineraal een alufolie alufolie en aan bitumen een alufolie op voorzien van een alufolie op 
gebitumineerd glasvlies. op kraftpapier de andere zijde glasvlies. kraftpapier een mineraal kraftpapier 
glasvlies. basis witgelakt 50 µ basis. glasvlies en basis met 

stucco alufolie. aan de bovenop 
achterzijde verlijmd drie 
20 mm glaswol. houten tengels.

Toepassingsgebieden Platte en licht Platte en licht Platte en licht Platte en licht Platte en licht Spouw Spouw Hellend dak 
hellende daken hellende daken hellende daken hellende daken hellende daken (renovatie)

Afmetingen in mm 1200 × 600 1200 × 600 1200 × 600 1200 × 600 1200 × 1200 1200 × 600 1200 × 600 4800 × 1200 

Gewicht in kg/m3 (PUR/PIR) minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 

Logistieke informatie 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 
Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel 
Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk 
leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar

Verwerkingsvoorschriften op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Kwaliteitsgegevens KOMO-attest ja ja ja ja ja ja ja nee

Thermische eigenschappen PUR/PIR Korte duur tot Korte duur tot 
Temperatuur bestendigheid +220°C +220°C 

Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur 
van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C 
tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C

Isolatiewaarde in W/(m·K) < 80 mm 0,027 < 80 mm 0,027 0,023 0,023 < 80 mm 0,027 0,023 0,029 0.023
Lambda declared

≥ 80 mm 0,026 ≥ 80 mm 0,026 ≥ 80 mm 0,026 

Dikte in mm 30 t/m 120 30 t/m 120 30 t/m 80 30 t/m 80 30 t/m 180 55 t/m 91 50 t/m 74 30 t/m 80
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• Licht in gewicht
• Snel en gemakkelijk te verwerken
• Energiebesparend
• Diverse randafwerkingen mogelijk
Zie ook tabel 1 en 2.

Toepassingsgebieden
• Hallenbouw
• Plat dak
• Hellend dak
• Vloer
• Spouw
• Luchtkanalen
• Specialiteiten

Toepassingsredenen
• Door de hoge isolatiewaarde bespaart u

op energiekosten.
• Diverse randafwerkingen zijn mogelijk wat

resulteert in een fraaie afwerking.
• Voor de beheersing van het klimaat in

agrarische bewaarplaatsen is een goed
isolatiesysteem essentieel.

• Op platte en hellende daken is het van
essentieel belang goed te isoleren, omdat
de meeste warmte door het dak verdwijnt.

• Bij het verwarmen en/of koelen van loca-
ties is het ideaal de aanvoer- cq. afvoer-
kanalen uit te voeren in geïsoleerde uit-
voering.

Garanties/certificaten
Garanties
SELTHAAN ALU HR Garantie Plus verzekering
op aanvraag. VAPOTHERM dakisolatieplaten
vallen onder 10 jaar verzekerde garantie.

Milieuaspecten
MRPI
Milieurelevante productinformatie met 
betrekking tot broeikaseffect, aantasting
ozonlaag, verzuring, vermesting, human
etoxiciteit, ecotoxiciteit en fotochemische
oxidantvorming is op aanvraag verkrijgbaar.
Bent u geïnteresseerd in meer informatie
over Duurzaam Bouwen, dan kunt u bij ons
“Isolatie en Duurzaam Bouwen, een gids”
aanvragen.

5

EcoTherm: polyurethaan hardschuimisolatie

Tabel 2: Producteigenschappen

VAPOGIPS VAPOCELL VAPOPLEX BG VAPOSTER BG SELTHAAN ALU SELTHAAN ALU SELTHAAN 
HR MEGAPLUS

Technische eigenschappen een PUR- een PIR een PUR- een PUR- een PUR- een PUR- een PIR-
hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim- hardschuim-
isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat, isolatieplaat 
eenzijdig tweezijdig 50 µ aan de aan de aan twee zijden aan twee met aan de 
9,5 mm stucco alufolie, onderzijde onderzijde voorzien van zijden voorzien zichtzijde een
gipskartonplaat aan één zijde voorzien van voorzien van polyetheen van polyetheen witgelakt 50 µ
en aan de een 10 mm 18,5 mm 18 mm OSB- gecoat gecoat stucco alufolie
andere zijde gipsvezelplaat multiplex, plaat, aan de aluminium aluminium en aan de
een glasvlies verlijmd. aan de bovenzijde bovenzijde kraftfolie kraftfolie achterzijde een
cachering. gebitumineerd gebitumineerd (5 lagen (5 lagen blank 50 µ

glasvlies. glasvlies combinatie). combinatie). stucco alufolie.

Toepassingsgebieden Wanden Wanden Platte en licht Platte en licht Hallenbouw Hallenbouw Hallenbouw
hellende daken hellende daken

Afmetingen in mm 2600 × 1200 2600 × 1200 2440 × 1220 2440 × 1200 leverbaar van leverbaar van leverbaar van 
1000 tot 12000 1000 tot 12000 1000 tot 6500 
en breed 1200 en breed 1200 en breed 1200

Gewicht in kg/m3 (PUR/PIR) minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30 minimaal 30

Logistieke informatie 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco 5 m3 franco
Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel Voorraadartikel 
Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk Direct op werk 
leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar leverbaar

Verwerkingsvoorschriften op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Kwaliteitsgegevens KOMO-attest nee nee ja ja nee nee nee

Thermische eigenschappen PUR/PIR Korte duur tot Korte duur tot 
Temperatuur bestendigheid +220°C +220°C 

Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur Lange duur 
van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C van -50°C
tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C tot +110°C

Isolatiewaarde in W/(m·K) PUR < 60 mm PIR = 0,023 PUR < 74 mm PUR < 74 mm 0,029 0,028 0,025
Lambda declared 0,029 0,029 0,029 

PUR ≥ 60 mm PUR ≥ 74 mm 
0,027 0,027

Dikte in mm 20 t/m 80 30 t/m 70 30 t/m 90 30 t/m 90 30 t/m 70 80 t/m 140 30 t/m 70
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Jackodur

Producteigenschappen
Gefinex Jackon levert een groot assortiment
thermische isolatieproducten, o.a. Jackodur
XPS-isolatieplaten. Jackodur is een gere-
gistreerd handelsmerk van de firma Gefinex
Jackon Vertriebs GmbH, Steinhagen.

Technische eigenschappen
Jackodur XPS is een thermisch isolatiema-
teriaal van geëxtrudeerd polystyreenhard-
schuim in plaatvorm, is lila van kleur en
wordt CFK - HCFK vrij geproduceerd vol-
gens het verdrag van Montreal.

Jackodur-structuurplaten hebben een wafel-
structuur om een betere aanhechting te 
verkrijgen met de pleister- stuclaag. De 
isolatieplaten zijn moeilijk ontvlambaar en
hebben een brandgedrag volgens Euroclass 
EN 13501-1, Euroclass E.
De isolatieplaten kunnen volledig gerecyc-
leerd worden. Tevens zijn de Jackodur
FT/FTR-producten geschikt voor de sand-
wichpaneelindustrie, deze isolatieplaten
beschikken over een geschaafd of gegloeid
oppervlak, minimale diktetolerantie en
eventueel voorzien van oppervlaktegroeven.

Toepassing
Jackodur-isolatieplaten worden geprodu-
ceerd in verschillende dikten, afmetingen en
hebben diverse randafwerkingen; gladde
kanten, sponning rondom, messing en
groef verbinding. De isolatieplaten hebben
een volledig gesloten en homogene cel-
structuur, nemen geen vocht op en hebben
een zeer hoge dampremmende werking,
waardor een hoge en blijvende isolatie-
waarde is gewaarborgd. Andere kenmer-
kende eigenschappen zijn:
• hoge tot zeer hoge drukbelasting;
• rot- en schimmelvrij;
• zowel binnen als buiten toepasbaar.

Toepassingsgebied
Zie tabel toepassingsgebied.

Technische eigenschappen
Zie tabel technische eigenschappen.

Thermische isolatiewaarden
Zie tabel Rd waarden.

Garanties/certificaten
Productcertificering
• KOMO-attest-met-productcertificaat,

omgekeerd daksysteem Jackodur, met
Jackodur CFR 35-300, CFR 35-500, 

CFR 35-700, Jackodur CFX 35-300,
Jackodur ZL 35-300.

• KOMO-attest-met-productcertificaat,
vloer- en perimeterisolatiesysteem, met
Jackodur CFR 35-300, CFR 35-500, 
CFR 35-700, Jackodur CFX 35-300,
Jackodur ZL 35-300.

Milieuaspecten
Milieuaspecten
Jackodur standaard/structuur-isolatieplaten
zijn uitsluitend met alternatieve blaasmiddelen
geschuimd (CFK - HCFK vrij) en bevatten
geen ozonbeschadigend potentieel (ODP-vrij).

5

Gefinex Jackon: isolatiemateriaal

Toepassingsgebied Jackodur XPS-producten

Product Toepassingsgebied

Jackodur standaard ZL/CFR 35-200 GL vloeren, agrarische gebouwen (vloeren)
Jackodur standaard ZL/CFR 35-200 SF vloeren, agrarische gebouwen (vloeren), hellend dak (binnenzijde) 
Jackodur standaard ZL/CFR/CFX 35-300 GL vloeren, hellend dak, duodak, kelderwand, agrarische gebouwen (vloeren)
Jackodur standaard ZL/CFR/CFX 35-300 SF vloeren, geballast plat omkeerdak, hellend dak, dakterras, daktuin, duodak, kelderwand 
Jackodur standaard ZL/CFR/CFX 35-300 NF spouwmuur, agrarische gebouwen (plafonds), hellend dak (binnen/buiten zijde)
Jackodur structuur ZL/CFR 35-300 GL koudebruggen, buitengevel, binnengevel, verloren bekisting
Jackodur structuur ZL/CFR 35-300 SF koudebruggen, buitengevel, binnengevel, verloren bekisting
Jackodur peridrain CFR 35-300 SF buitengevel (kelder) drainage/isolatie, funderingen
Jackodur standaard CFR 35-500 SF vloeren, dakterras, parkeerdak, zwaar te belasten industriële vloeren, balkons, galerijen, agrarische gebouwen (vloeren)
Jackodur standaard CFR 35-700 SF vloeren, dakterras, parkeerdak, zeer zwaar te belasten industriële vloeren
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Gefinex Jackon: isolatiemateriaal

Technische eigenschappen Jackodur XPS geëxtrudeerd polystyreen-hardschuimisolatiemateriaal volgens EN 13164

Technische eigenschappen Symbool Verklaring/ Norm JACKODUR JACKODUR JACKODUR
Eenheid CFR CFR CFR CFR CFR CFR ZL ZL ZL CFX

35-200 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-200 35-300 35-300 35-300
Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Volumieke massa kg/m3 EN 1602 > 30 > 30 > 30 > 30 > 35 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
Warmtegelei- ≤ 60 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,032
dingscoëfficiënt ≤ 80 mm 

λD W/(m·K) EN 13164
0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,032

≤ 120 mm 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,032
> 120 mm 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041

Dikte tolerantie Ti Categorie i EN 823 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
Maatvastheid bij 70°C en 90% DS(TH) % EN 1604 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
relatieve vochtigheid
Druksterkte c.q. drukspanning CS(19\Y)i Niveau i in kPa EN 826 200 300 300 3) 500 700 300 3) 200 300 300 3) 300
bij 10% vervorming
Brandgedrag Euroclass EN 13501-1 Euroclass E
Vervorming bij 40 kPa DLT(2)5 % EN 1605 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
belasting en 70°C
Treksterkte Tri Niveau i in kPa EN 1607 200 200
Lange-termijn druksterkte CC c σc in kPa EN 1606 110 170 220 110
(vervorming < 2%, 50 jaar) (2/1,5/50)σ
Lange-termijn druksterkte bij WL(T)i Niveau i in kPa EN 12087 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
onderdompeling
Lange-termijn wateropname WD(V)i Categorie i EN 12088 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3
bij diffusie
Vries-dooi weerstand FTi Categorie i EN 12091 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2
Diffusieweerstandsgetal 2) µ EN 12086 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60 200-60
Lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/(m·K) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Maximale temperatuurs- °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
bestendigheid
Oppervlakteafwerking glad glad ruw/ glad glad glad/ glad glad ruw/ glad

structuur een zijde structuur
drainage-

laag
Randafwerking recht recht recht sponning sponning sponning recht recht recht sponning

sponning, sponning sponning, sponning
mes en mes en 
groef groef

1) technische gegevens zijn getest op XPS geëxtrudeerd polystyreen JACKODUR CFR 35-300 Standard
2) afhankelijk van de dikte, neemt toe bij afname dikte
3) bij dikte 20 mm: 200 kPa

Rd waarden in m2·K/W

Dikte Jackodur Jackodur Jackodur Jackodur
standaard standaard standaard standaard

35–200 GL/SF 35–300 GL/SF/NF 35–500 SF 35–700 SF
mm ZL CFR ZL CFR CFX 1) CFR CFR

20 0,61 0,59 – – – – –
30 0,91 0,88 0,91 0,83 0,94 – –
40 1,21 1,18 1,21 1,18 1,25 1,14 –
50 1,52 1,47 1,52 1,47 1,56 1,43 1,43
60 1,82 1,62 1,82 1,62 1,88 1,62 1,62
70 1) – 1,89 – 1,89 2,19 1,89 1,89
80 – 2,16 – 2,16 2,50 2,16 2,16
90 1) – 2,43 – 2,43 2,81 2,43 2,43
100 – 2,70 – 2,70 3,13 2,70 2,70
120 – 2,93 – 2,93 3,75 3,08 –
140 – 3,41 – 3,41 – 3,26 –
160 – 3,90 – 3,90 – 3,72 –
1) geen standaard product/dikte
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Jackoboard

Producteigenschappen
Gefinex Jackon levert een groot assortiment
thermische isolatieproducten, o.a.
Jackoboard XPS bouw- en tegelelementen.
Jackoboard is een geregistreerd handels-
merk van de firma Gefinex Jackon Vertriebs
GmbH, Steinhagen.

Technische eigenschappen
Jackoboard bouw- en tegelelementen
bestaan uit een kern van Jackodur stan-
daard CFR-schuim, uitsluitend met alterna-
tieve blaasmiddelen geschuimd, en zijn aan
beide zijden bekleed met een glasvliesver-
sterkte gemodificeerde mortellaag.

Toepassing
Jackoboard bouw- en tegelelementen dra-
gen bij tot een creatieve en stabiele onder-
grond voor tegel- en/of pleisterlaag, de ele-
menten zijn licht, warmte isolerend, water-
vast, rot- en schimmelvrij, kunnen worden
toegepast als ondergrond voor bad, dou-
che, keuken en wastafelombouw.
Verder kunnen deze elementen worden toe-
gepast als niet dragende scheidingswand
en als tegelvloerelement.

Leveringsprogramma
Jackoboard-hoekelementen type W voor het
wegwerken van leidingen, type W is aan
beide zijden voorzien van een glasvliesver-
sterkte gemodificeerde mortellaag.
Voor de Jackoboard-producten bestaan
speciale bevestigingsankers die een profes-
sionele montage met een minimale installa-
tietijd mogelijk maken.

Geficell

Producteigenschappen
Gefinex Jackon levert een groot assortiment
thermische isolatieproducten, o.a. Geficell®

-polyethyleenschuim.
Geficell is een geregistreerd handelsmerk
van de firma Gefinex GmbH, Steinhagen.

Technische eigenschappen
Geficell is een geëxtrudeerd polyethyleen-
schuim met een volledig gesloten celstruc-
tuur dat effectief contactgeluidisolatie voor-
komt.

Toepassing
Geficell TDZ 6.0/5.0 onder de afwerkvloer
geeft een geluidsreductie van 19 dB, 
volgens ISO 140-8, bouwtoelating 
z-23.21-1234.
Geficell biedt tevens onder parket en lami-
naat een contactgeluidisolatie als parket-
onderlaag, type PE 2/250, volgens DIN
52210 deel 3 alsmede randisolatiestroken
voor alle standaard en maatwerkoplossin-
gen, eventueel voorzien van een plakrand
en folieflap.

Toepassingsredenen
Geficell-producten zijn waterbestendig,
elastisch, onbreekbaar, rot- en schimmelvrij
en bestand tegen de meeste zuren.

Gefitas

Producteigenschappen
Gefinex Jackon levert een groot assortiment
thermische isolatieproducten, o.a.
Gefitas**-polyethyleenfolieproducten.
Gefitas is een geregistreerd handelsmerk
van de firma Gefinex GmbH, Steinhagen.

Technische eigenschappen
Gefitas is een combinatie van geëxtrudeerd
polyethyleenschuim met een gecacheerde
polyethyleenfolie. Gefitas AL is een poly-
ethyleenschuim, gecacheerd met een alumi-
niumfolie, voorzien van een afdichtings-
rand.

Toepassing 
Gefitas-producten bieden een folie voor o.a.
vloeivloeren en daken, waaronder een
vochtwerende- en dampremmende poly-
ethyleenfolie voorzien van een afdichtings-
rand.

Toepassingsredenen
Gefitas-producten zijn waterbestendig,
elastisch, onbreekbaar, rot- en schimmelvrij
en bestand tegen de meeste zuren.
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Gefinex Jackon: isolatiemateriaal

Leveringsprogramma Jackoboard

Afmetingen Jackoboard badombouw- en douchebakelementen voorzien van in hoogte aanpasbare stelpootjes
mm dikte (mm) type omschrijving

1770 × 600 30 langselement
2100 × 600 30 langselement
730 × 600 30 kopselement
900 × 300 30 douchebakelement

Jackoboard-hoekelement type W

Afmetingen Lengte in Dikte in
in mm mm mm

150 × 150 2600 20
200 × 200 2600 20
300 × 300 2600 20
400 × 200 2600 20

Jackoboard-bouw- en tegelelementen

Afmetingen Afmetingen
1300 × 600 mm 2600 × 600 mm

4 –
6 –

10 10
12,5 –
– 20
– 30
– 40
– 50
– 60
– 80
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IsoBouw EPS

Producteigenschappen
Productsamenstelling
EPS-SE brandvertragende uitvoering, in
diverse kwaliteiten en afmetingen.

Bijzondere producteigenschappen
• Hoge blijvende isolatiewaarde.
• Vochtbestendig.
• Licht, sterk en drukvast.
• Geeft geen irritatie van huid, ogen en 

longen.
• Zonder beschermende hulpmiddelen te

verwerken.
• In brandveilige SE-kwaliteit.
• Korte levertijden, dus bestelgemak.

Technische eigenschappen
Toepassingsgebied
• Algemene isolatietoepassingen.
• Vloerisolatie.
• Licht funderingsmateriaal in GWW.

Leveringsprogramma
Standaardafmetingen: 1.000 x 500/1.000/
2.000 mm. Zie tabel Leveringsprogramma
IsoBouw EPS.

Garanties/certificaten
KOMO productcertificaten CvP481/1 en
K4084.

Milieuaspecten
EPS is absoluut (H)CFK vrij, volledig recy-
clebaar en veilig te verwerken Ter beperking
van materiaalafval beschikt IsoBouw over
een retoursysteem voor afvalstukken.

Overige kenmerken
Ondersteuning met uitgebreide technische
informatie (zoals bijv. detailleringen), 
projectgerichte adviezen en heldere 
verwerkingsvoorschriften.

IsoBouw W-PF spouwisolatie

Producteigenschappen
Productsamenstelling
EPS-SE plaat in brandveilige uitvoering,

met gerecycled EPS, grijs ingekleurd, rond-
om voorzien van sponning.

Bijzondere producteigenschappen
• Blijvende hoge isolatiewaarde.
• Vochtongevoelig en schimmelvrij.
• Door sponning goede onderlinge aanslui-

ting.
• Geeft geen irritatie van huid, ogen en 

longen.
• Zonder beschermende hulpmiddelen te

verwerken.
• In brandveilige SE-kwaliteit.
• Korte levertijden, dus bestelgemak.

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied
Isolatieplaten voor geheel of gedeeltelijk
gevulde spouwmuren bij binnenspouwbla-
den van traditioneel metselwerk, kalkzand-
steenblokken of gewapend beton.

Leveringsprogramma
Afmeting: 1.220 x 820 mm (werkend).

Garanties/certificaten
KOMO productcertificaat K4080.

Milieuaspecten
EPS is absoluut (H)CFK vrij, volledig recy-
clebaar en veilig te verwerken Ter beperking
van materiaalafval beschikt IsoBouw over
een retoursysteem voor afvalstukken.

5

IsoBouw: isolatieplaten en gevelisolatie

Kwaliteit RD-waarden conform EN 13163 in m2·K/W per dikte in mm
Type 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

EPS 60-SE (oud EPS 15-SE) 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 3,15
EPS 100-SE (oud EPS 20-SE) 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,30
EPS 150-SE (oud EPS 25-SE) 0,25 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90 3,50
EPS 200-SE (oud EPS 30-SE) 0,25 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90 3,50

RC in m2·K/W* Isolatiedikte Platen (= m2)
in mm per pak

2.0 60 10
2.5 80 7
3.0 100 6

* Isolatiewaarde gebaseerd op ‘n normale spouwmuur-
constructie waarvoor per halfsteensmuur een 
R-waarde van 0,10 m2·K/W geldt.

Leveringsprogramma IsoBouw EPS
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Overige kenmerken
Ondersteuning met uitgebreide technische
informatie (zoals bijv. detailleringen), pro-
jectgerichte adviezen en heldere verwer-
kingsvoorschriften.

IsoBouw W-STS staalsandwich gevelpanelen

Producteigenschappen
Productsamenstelling
Een EPS isolatiekern met een buitenbepla-
ting van 0,63 mm dik staalplaat, volbad ver-
zinkt in diverse kleuren en profileringen. De
binnenbeplating bestaat uit een optisch
geprofileerde, 0,5 mm dikke, volbad ver-
zinkte staalplaat met een grijswitte interi-
eurcoating (RAL 9002).De panelen zijn
leverbaar in een zichtbaar, semi-blind en

blind bevestigingssysteem, in een standaard-
of brandwerende uitvoering (type FR).

Bijzondere producteigenschappen
• Snelle bouwtijd onder optimale omstan-

digheden, passend in IFD-bouwen.
• Systeem combineert thermische isolatie

met buiten- en binnenafwerking.
• Grote vrije overspanningen.
• Uitgebreide keuze qua kleuren en syste-

men met zichtbare en blinde bevestiging.
• Een ongekend snelle en eenvoudige monta-

ge dankzij uitgekiende aansluitingstechniek.
• Door grote werkende breedte meer m2 per

arbeidsgang.
• Dunne elementen met bijbehorende bespa-

ring op kosten schroeven en zetwerk.
• Gevelcombinaties

standaarduitvoering/brandwerende versie
zijn mogelijk.

• Lange levensduur en onderhoudsarm.
• Blijvend hoge isolatiewaarden.
• Afhankelijk van type horizontale, verticale

en diagonale montage mogelijk.
• Een professionele begeleiding van uw 

project.

Technische eigenschappen
Toepassingsgebied
W-STS staalsandwich panelen zijn gevelvul-
lende panelen welke geen onderdeel zijn van
de hoofddraagconstructie, die bevestigd

worden op achterconstructies van staal,
gezette metaalprofielen of hout. Zij zijn toe-
pasbaar in industriële complexen, kantoren,
sporthallen of agrarische gebouwen t/m kli-
maatklasse 2. Voor andere toepassingen
geeft IsoBouw projectgericht advies.

Leveringsprogramma
Lengte: op specificatie van 2,5 t/m 10 m.
Grotere lengtes tot 13,5 m op aanvraag.
Zie tabel Leveringsprogramma IsoBouw 
W-STS staalsandwich gevelpanelen.

Garanties/certificaten
EPS-SE conform BRL 1306.
10-jarige garantie voor wat betreft isoleren-
de en constructieve eigenschappen.

Milieuaspecten
EPS is absoluut (H)CFK vrij, volledig
recyclebaar en veilig te verwerken Ter
beperking van materiaalafval beschikt
IsoBouw over een retoursysteem voor
afvalstukken.

Overige kenmerken
Ondersteuning met uitgebreide technische
informatie (zoals bijv. detailleringen), 
projectgerichte adviezen en heldere verwer-
kingsvoorschriften.

5

IsoBouw: isolatieplaten en gevelisolatie

Bevestiging Montage Uitvoering Buitenbeplating RC-waarde Type Kerndikte Gewicht Werkende
in m2·K/W in mm in kg/m2 breedte in mm

zichtbaar verticaal standaard met dimpel 1,75 W-STS 1.75 60 10,5 1190
of 2,5 W-STS 2.5 90 11,1 1190

diagonaal 3,5 W-STS 3.5 120 11,4 1190
4,0 W-STS 4.0 140 11,7 1190

brandwerend met dimpel 2,5 W-STS 2.5 FR 92 16,8 1190
3,5 W-STS 3.5 FR 122 17,2 1190
4,0 W-STS 4.0 FR 140 17,9 1190

semi-blind* horizontaal standaard met dimpel 1,75 W-STS 1.75 60 10,5 1190
2,5 W-STS 2.5 90 11,1 1190
3,5 W-STS 3.5 120 11,4 1190
4,0 W-STS 4.0 140 11,7 1190

met micro-liniëring 1,75 W-STS 1.75 ML 60 10,5 1190
2,5 W-STS 2.5 ML 90 11,1 1190
3,5 W-STS 3.5 ML 120 11,4 1190
4,0 W-STS 4.0 ML 140 11,7 1190

brandwerend met dimpel 2,5 W-STS 2.5 FR 92 16,8 1190
3,5 W-STS 3.5 FR 122 17,2 1190
4,0 W-STS 4.0 FR 140 17,9 1190

met micro-liniëring 2,5 W-STS 2.5 FR ML 92 16,8 1190
3,5 W-STS 3.5 FR ML 122 17,2 1190
4,0 W-STS 4.0 FR ML 140 17,9 1190

blind verticaal standaard met micro-liniëring 2,5 W-STS BL 2.5 ML 90 11,5 1110
3,5 W-STS BL 3.5 ML 120 12,1 1110

brandwerend met micro-liniëring 2,5 W-STS BL 2.5 FR ML 92 17,3 1110
3,5 W-STS BL 3.5 FR ML 122 17,9 1110

* bij éénvelds montage waarbij de schroeven weggewerkt worden d.m.v. zetwerk

Leveringsprogramma IsoBouw W-STS staalsandwich gevelpanelen.
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Kingspan Kooltherm® K3 Vloerplaat

Producteigenschappen
De Kingspan Kooltherm® K3 Vloerplaat is
mede door de drukvaste eigenschappen
geschikt als vloerisolatie, met name in
combinatie met vloerverwarmings-
systemen. Door de geringe dikte kan met
bij het renoveren en additioneel isoleren
van vloeren een aanzienlijke thermische
isolatiewaarde behalen.

Technische eigenschappen
• Volumegewicht ≥ 40 kg/m3.
• Diffusie-weerstandsgetal µ= 55.
• �declared < 45 mm = 0,023 W/(m·K).
• �declared ≥ 45 mm = 0,022 W/( m·K).

Afmetingen
• 1.200 x 1.000 mm.
• dikte: 25 t/m 120 mm (diktes zijn

oplopend met 5 mm).

Milieuaspecten
CFK- en H-CFK vrij.

Kingspan Kooltherm® K7 Hellend Dakplaat

Producteigenschappen
De Kingspan Kooltherm® K7 Hellend
Dakplaat is mede door de hoge isolatie-
waarde zeer geschikt als isolatieplaat voor
het na-isoleren van hellende daken aan de
buitenzijde, met name in hellend dak
toepassingen waar een maximale isolatie-
waarde of Rc-waarde moet worden bereikt
bij een minimale ruimte.

Technische eigenschappen
• Volumegewicht ≥ 40 kg/m3.
• Druksterkte bij 10% vervorming 
≥ 1,2 kg/cm2.

• Diffusie-weerstandsgetal µ= 55.
• �declared < 45 mm = 0,023 W/(m·K).
• �declared ≥ 45 mm = 0,022 W/( m·K).

Afmetingen
• 1.200 x 600 mm en 1.200 x 3.000 mm.
• dikte: 25 t/m 120 mm (diktes zijn

oplopend met 5 mm).

Milieuaspecten
CFK- en H-CFK vrij.

5

Kingspan Insulation: Thermische isolatiematerialen
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Kingspan Insulation: Thermische isolatiematerialen

Kingspan Kooltherm® K8 Spouwplaat

Producteigenschappen
De Kingspan Kooltherm® K8 Spouwplaat is
zeer geschikt als spouwmuurisolatie, met
name in spouwmuurtoepassingen waar een
maximale isolatiewaarde of Rc-waarde moet
worden bereikt bij een minimale spouw-
breedte. Door het goede isolatiegedrag van
Kingspan Kooltherm® K8 Spouwplaat kan
men bij een geringe dikte nog een aanzien-
lijke thermische isolatiewaarde behalen.
Door de goede milieuclassificering is de
spouwplaat uitermate goed geschikt voor
DuBo projecten. Er kan ondanks de vereiste
isolatiewaarde van Rc= 4,0 m2·K/W gebruik
worden gemaakt van een standaard spouw-
breedte van 120 mm.

Technische eigenschappen
• Volumegewicht ≥ 40 kg/m3.
• Druksterkte bij 10% vervorming 
≥ 1,2 kg/cm2.

• Diffusie-weerstandsgetal µ= 55.
• �declared < 45 mm = 0,023 W/(m·K).
• �declared ≥ 45 mm = 0,022 W/(m·K).

Afmetingen
• 1.200 x  1.000 mm.
• dikte: 40 t/m 120 mm.

Milieuaspecten
Door de goede milieuclassificering is de
spouwplaat uitermate goed geschikt voor
DuBo projecten. CFK- en H-CFK vrij.

Kingspan Kooltherm® K12 Frameplaat

Producteigenschappen
De Kingspan Kooltherm® K12 Frameplaat is
zeer geschikt als isolatiemateriaal in kozij-
nen, borstweringen, binnenmuren en het
na-isoleren van hellende daken waar een
maximale isolatiewaarde of Rc-waarde moet
worden bereikt bij een minimale ruimte.
Met name door de unieke brandwerende
eigenschappen is deze frameplaat uitermate
geschikt voor projecten waar brand-
veiligheid moet worden gecombineerd met
een geringe dikte.

Technische eigenschappen
• Volumegewicht ≥ 40 kg/m3.
• Druksterkte bij 10% vervorming 
≥ 1,2 kg/cm2.

• Diffusie-weerstandsgetal µ= 55.
• �declared < 45 mm = 0,023 W/(m·K).
• �declared ≥ 45 mm = 0,022 W/( m·K).

Afmetingen
• 1.200 x 600 mm en 1.200 x 3.000 mm.
• dikte: 25 t/m 120 mm.

Garanties/certificaten
Alle producten in het Kingpan Kooltherm®

productengamma worden geproduceerd
onder de hoogste mogelijke kwaliteitseisen
waaronder de CE-markering en zijn voor-
zien van een KOMO-attest.
Op diverse van onze producten hebben wij
tevens een KOMO-attest-met-product-
certificaat.

Milieuaspecten
• CFK vrij.
• H-CFK vrij.
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Knauf Therm-isolatieplaten

Producteigenschappen
De basis voor KNAUF Therm geëxpan-
deerde polystyreenplaten (EPS) is de
fossiele grondstof aardolie. Via een proces
van raffinage, omzetting en destillatie wordt
het basismateriaal expandeerbaar poly-
styreengranulaat verkregen. Dit wordt door
middel van stoom geëxpandeerd tot 
EPS-parels die, na stabilisatie, in een blok-
vormautomaat tot een homogeen bouw-
materiaal worden aaneengesloten. Hiervan
worden de uiteindelijke KNAUF Therm-
polystyreenplaten gesneden. Dankzij een
efficiënte productiemethode en de unieke
materiaalstructuur behoort polystyreen tot
de beste isolatiematerialen. KNAUF Therm-
isolatieplaten worden uitsluitend
vervaardigd in vlamdovende kwaliteit.

Bijzondere producteigenschappen
Afhankelijk van de toepassing kan gekozen
worden uit een breed scala aan standaard-
uitvoeringen met specifieke eigenschappen
qua isolatiewaarde, druksterkte, etc.
Teneinde de herkenbaarheid van de produc-
ten te garanderen, voorziet KNAUF Isol haar
producten van een etiket conform de eisen
die worden gesteld in het KOMO-certificaat.

Toepassingsgebieden
Omdat projectgebonden maatwerk ook tot
onze mogelijkheden behoort, kan met
KNAUF Therm-polystyreenproducten altijd
een oplossing worden gevonden voor de
toepassing in woningbouw, utiliteitsbouw
en de grond- weg- en waterbouw.

Toepassingsredenen
• Voordelen van KNAUF 

Therm-isolatieplaten:
- Kwaliteitsbewaking d.m.v. 

KOMO-certificaten.
- Brandveilig, ten minste klasse II.
- Niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063.
- Thermisch isolerend.
- Gemakkelijk bewerkbaar & verwerkbaar.
- Minimale wateropname.

- Levering op maat.
- Gemakkelijk recyclebaar.

• Voordelen voor afnemer / verwerker:
- Zekerheid van kwaliteit.
- Veiligheid in spouwconstructies.
- Veiligheid als dakisolatie.
- Energiebesparing & lagere stookkosten.
- Lage verwerkingskosten.
- Prima toepasbaar in de GWW-sector.
- Afvalpreventie.
- Positief milieu-effect.

Technische eigenschappen
Technische eigenschappen: o.a. druksterkte
en RC-waarde: zie Tabel 1.

Garanties/certificaten
KNAUF Isol levert haar producten onder een
KOMO-productcertificaat (CTG I-451), voor
de toepassing van spouwisolatie en vlak
dak isolatie worden de isolatieplaten
geleverd onder KOMO-attest-met-product-
certificaat (CTG 190 en 191). Daarnaast
heeft KNAUF Isol voor de vulelementen
t.b.v. combinatievloeren haar CVP 482.

Milieuaspecten
EPS is zonder meer uitstekend te recyclen.
KNAUF Isol benut al het productieafval voor
de productie van EPS, en de duurzame
bouwproducten kunnen tot vijf maal toe
gerecycled worden. Uit LCA-studies is
gebleken dat de benodigde hoeveelheid
energie voor het produceren van EPS in
slechts enkele maanden is terugverdiend.
Dit vanwege de isolerende en daardoor
energiebesparende werking van EPS gedu-
rende de gebruiksfase. LCA-studies zijn ook
gebruikt om milieuvergelijkingen te maken
tussen de verschillende isolatiematerialen.
Dit heeft een einde gemaakt aan de misvat-
ting dat EPS meer milieubelasting zou
geven dan bijvoorbeeld minerale wol.

5

Knauf Isol: Knauf Therm-isolatieplaten en 
Fibralith-houtwolcementplaten

Afschot klapbanen

Naaktglasvlies Vulelement t.b.v. combinatievloer

Afschot platen (glasvlies)

Tabel 1: Knauf Therm -isolatieplaten

Type lambda druksterkte lengte breedte dikte
W/(m·K) kPa mm mm mm

KT 60 0,038 60 1200/1200 1000/1200 vanaf 20 
KT 100 0,036 100
KT 150 0,034 150
KT 200 0,034 200
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Fibralith-houtwolcementplaten

Producteigenschappen
Fibralith-houtwolcementplaten zijn cement-
gebonden en onbeberkt vochtbestendig.

Leveringsprogramma
Leveringsprogramma Fibralith: zie Tabel 2.

Toepassingsgebieden
Fibralith-isolatieplaten zijn standaard
verkrijgbaar in een 2- opbouw, met een
isolerende laag van EPS, steenwol of RESOL.
Een 3-laags opbouw is op verzoek leverbaar
bij EPS en steenwol. Deze platen verenigen
de vele goede eigenschappen van houtwolce-
mentplaten met een hoge thermische isola-
tiewaarde. Daarom worden deze panelen toe-
gepast op plaatsen waar hoge eisen worden
gesteld aan esthetica, thermische isolatie,
geluidsabsorptie en vochtbestendigheid.

Zodra een keuze is gemaakt uit boven-
staande mogelijkheden, kunt u met de
navolgende nabewerkingen voor elk project
een pasklare plaat (laten) samenstellen:
• Extra drogen/stabiliseren.
• Decor uitvoering.
• Wit- of kleurspuiten.
• Facet aan 2, 3 of 4 zijden (minimaal 

10 mm HWC nodig).
• Sponning aan 2 of 4 zijden.
Ook combinaties hiervan zijn mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden. Door de
ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden
en isolatiemateriaal, kan voor praktisch
iedere gewenste toepassing een plaat
worden samengesteld.

Technische eigenschappen
Technische eigenschappen: zie Tabel 3.

Garanties/certificaten
Knauf Isol BV de énige fabrikant van hout-
wolproducten in Nederland en tevens de
enige aanbieder van KOMO-gecertificeerde
houtwolcementplaten die volgens het zgn.

‘hydraulisch principe’ worden geproduceerd.
Alle in Nederland geproduceerde hout-
wolcementplaten zijn gecertificeerd met het
KOMO-attest-met-productcertificaat 
nr 20614/02.
STABU-bestekspecificaties zijn te vinden in
de STABU-databank onder nummer
B221130.11.

5

Knauf Isol: Knauf Therm-isolatieplaten en 
Fibralith-houtwolcementplaten

Tabel2: Fibralith-houtwolcementplaten

Type Beschrijving
Fibralith Gewapend Dakplaten die vochtbestendig, schimmelwerend, beloopbaar en 45minuten brandwerend zijn voor platte en hellende daken t.b.v.

garages, carports, maneges, stallen, zwembaden, bijkeukens etc. Werken met de brandrol is geen probleem bij dit type. NIEUW: G35
35 mm dikte. Lichter, goedkoper, wel gordingen op 670 mm

Fibralith Standaard Voor goede luchtdoorlaatbaarheid t.b.v. ventilatieplafonds.
Fibraroc Een unieke 66 minuten brandwerende isolatieplaat met steenwol. Deze platen bieden ook 27 dB geluidsisolatie, thermische isolatie,

hoge geluidsabsorptie en brandveiligheid Klasse 1 en zijn daarom ideaal voor parkeergarages, voertuigstallingen etc. NIEUW: licht-
gewicht platen met 85kg. Steenwolkern. (Toepassingsrestricties.)

Fibratherm-RE Een brandveilige plaat met RESOL-isolatie die een R-waarde levert van 3,46 m2·K/W bij slechts 90 mm totaaldikte. Bij beperkte
inbouwhoogte dè ideale keuze. NIEUW: 20 mm deklaag HWC i.p.v. 25 mm.

Fibrastyrène Plaattype met EPS-isolatie dat een uitstekende prijs/prestatie-verhouding biedt voor de  brandveilige thermische isolatie van parkeer-
garages, voertuigstallingen etc. Daarnaast is het esthetisch verantwoord en absorbeert het een percentage geluid zodat nagalm wordt
beperkt.

Fibracoustic Futura Facet, Inleg, Recht Decoratieve plafondplaten in de fijnste structuur die leverbaar is: de vezelbreedte van slechts 0,75 mm wordt alleen door Knauf Isol BV
geproduceerd. Er is een versie voor systeemplafonds. NIEUW: 20 mm Inleg

Fibracoustic ALPHA Extra hoge geluidsabsorptie zonder extra ingrepen. Bij 25 mm totaaldikte bereikt u zodoende een geluidsabsorptie van max. 75% zon-
der toepassing van bijvoorbeeld steen- of glaswoldekens, mits toegepast in een systeemplafond in Futura-structuur.

Fibracoustic normaal of fijn Esthetische plafondplaten met een gedegen weersbestendigheid voor bijvoorbeeld buitenplafonds en luifels, overstekken, entrée's,
(half)-open voertuigstallingen.

Tabel 3: Technische eigenschappen

Afmeting 2.000 × 600 mm
Dikten 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm en 150 mm
Opbouw 2-laags opbouw standaard. 3-laags op aanvraag
Structuren Fijne structuur 1,6 mm vezel of Futura-structuur 0,75 mm*
Kernen EPS 60, EPS 100, EPS 150, steenwol of RESOL
* op aanvaag leverbaar

Fibrastyrène

Fibratherm RE Fibraroc

Fibralith standaard
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Meuwissen geluidsisolerende folies

Producteigenschappen
Meuwissen heeft een aantal geluidsisole-
rende folies in het assortiment:
• Miofoam V 25 5 vermindert de overdracht

van contactgeluid in afwerkvloeren.
• Miofol AVS 4 heeft naast geluidsisolatie

ook uitstekende dampremmende en
warmte-isolerende eigenschappen en is
hierdoor geschikt voor toepassing onder
vloerverwarming.

• Miofol VS 2 wordt gebruikt onder parket-
en laminaatvloeren vanwege de geluids-
isolerende- en dampremmende eigen-
schappen.

• Miofoam Randstroken om de afwerkvloe-
ren ook van de wanden te ontkoppelen.

Deze zijn in diverse uitvoeringen en maat-
voeringen leverbaar.

Technische eigenschappen
De technische eigenschappen van de ver-
schillende geluidsisolerende folies zijn bij
Miofol VS 2 uitgebreid met dampremmende
eigenschappen. Miofol AVS 4 biedt boven-
dien warmte-isolerende eigenschappen. De
technische specificaties staan vermeld in de
productdocumentatie.

Verwerkingseigenschappen
Miofol VS 2 en Miofol AVS 4 zijn voorzien
van overlappen en dubbelzijdig tape voor
dampdichte aansluitingen. Voor een gedetail-
leerde uitleg over de verwerking verwijzen
wij naar de verwerkingsrichtlijn Miofoam
geluidsisolatie uit de productdocumentatie.

Garanties/certificaten
De geluidsisolerende folies van Meuwissen
beschikken over diverse testrapporten.

Milieuaspecten
Meuwissen streeft naar het terugdringen
van milieubelastende bewerkingen en uit-
stoot. Een van de maatregelen is het
gebruiken van zo weinig mogelijk verpak-

kingsmaterialen. Begin 1999 is daartoe geïn-
vesteerd in een kokerloze wikkelmachine.
Hierdoor is het aantal gebruikte kokers als
verpakkingsmiddel sterk verminderd. Voor
het product Miofol geperforeerd is
Meuwissen in het bezit van een MRPI
(Milieu Relevant Product Informatie). Alle
producten sluiten aan op het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen. Alle productieaf-
val wordt gerecycled. De toegepaste 
PE-foams zijn CFK- en HCFK-vrij.

Meuwissen vochtregulerende folies

Producteigenschappen
Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige
en vaak zeer kostbare of nauwelijks op te
lossen problemen in gebouwen. Indien het
vocht in staat is om in de constructie (dak,
wand of vloer) door te dringen kan 
schimmelvorming of zelfs rot ontstaan.
Een gebouw dient derhalve zodanig ontwor-
pen en uitgevoerd te worden dat indringend
vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Indien onverhoopt toch vocht in de con-
structie aanwezig is, moet dit zonder 
schadelijke gevolgen kunnen ontsnappen.

Vocht kan op twee manieren de constructie
binnen dringen:
• vanuit de binnenzijde;
• vanaf de buitenzijde.

Vocht vanaf de buitenzijde van het gebouw:
Weersinvloeden, zoals regen en sneeuw, zijn
in staat om door de buitenste schil van het
gebouw in de constructie binnen te dringen.
Dit is met name het geval tijdens de zoge-
naamde open bouwfase of bij beschadiging
aan de dak- en de gevelbekleding. Ook 
tijdens het normale gebruik van het gebouw
is een goede bescherming noodzakelijk. Met
behulp van waterkerende folies kan een
extra zekerheid worden ingebouwd.

Om inwendige condensatie te voorkomen,
dienen deze waterkerende folies tevens
dampdoorlatend te zijn. Dampdoorlatende
folie wordt vaak gebruikt in combinatie met
een dampremmende folie. In de praktijk
wordt de dampremmende folie op vele
plaatsen doorbroken, bijvoorbeeld bij (dak)-
ramen, dakdoorvoeren en elektriciteitsaan-
sluitingen. Hierdoor ontstaan luchtlekken en
zal er, ondanks de aanwezigheid van de
dampremmende folie, toch vochtige lucht
in de constructie kunnen binnendringen.

Wanneer deze relatief warme vochtige lucht
in de constructie afkoelt, vormt zich 
condens. Indien deze condens niet uit de
constructie kan verdwijnen, ontstaat er
schade door schimmelvorming en houtrot.
Om vocht naar de buitenlucht te kunnen
afvoeren, wordt de buitenzijde van de
binnenste dak- of gevelconstructie daarom
voorzien van een dampdoorlatende folie.

Vocht vanuit de binnenzijde van het gebouw
In een gebouw wordt veel vocht geprodu-
ceerd. Neem als voorbeeld een woning. Een
mens produceert gemiddeld 2,5 liter vocht
per dag (door douchen, koken, transpireren
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enz.) dat als waterdamp in de woning
terechtkomt. Deze waterdamp zal een uit-
weg zoeken naar de koudere lucht met een
lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie).

Om te voorkomen dat de warme, vochtige
lucht in de constructie dringt, dienen met
name daken en gevels aan de binnenzijde
voorzien te zijn van een dampremmende
folie. Deze folie dient te worden toegepast
in combinatie met een goede luchtdichting.
Het in het gebouw aanwezige vocht zal de
ruimte dan via natuurlijke of mechanische
ventilatie verlaten. Daarnaast kunnen dam-
premmende folies tegengaan dat het in de
vloer voorkomende vocht in aanraking komt
met bijvoorbeeld houten vloeren of parket.

Assortiment
Zowel voor de binnen- als de buitenzijde
van de constructie heeft Meuwissen een
breed assortiment hoogwaardige folies.

Dampremmende en dampdichte folies wor-
den veelal toegepast aan de binnenzijde van
constructies (warme zijde) en zijn voorzien
van rood gekleurde kenmerken en etiketten.

De dampdoorlatende, waterwerende folies
dragen blauwe kenmerken en etiketten omdat
deze veelal aan de buitenzijde (koude zijde)
van binnenconstructies worden verwerkt.

Rode folies
• Dampdicht:

- Miofol 125 AV.
- Miofol AVS 4.
- Miofol VS 2.

• Dampremmend:
- Miofol 125 S.

Blauwe folies
• Dampdoorlatend:

- Miofol 125 G.
- Miofol 125 VG.
- Miofol 150 AG.
- Miofol 170 AG.
- Miofol 210 AG.

• Damp-open:
- Polytex 3.
- Tyvek Roofliner 2460.
- Tyvek Roofliner 2480.
- Tyvek Housewrap 1060.
- Delta Fassade.
- Monotex 100.

Technische eigenschappen
Om tijdens de vele jaren dat een gebouw in
gebruik is aan alle gestelde eisen te kunnen
blijven voldoen, dienen de te verwerken
folies over een aantal belangrijke eigen-
schappen te beschikken.
• Dampremmende folie:

- Dampremming: De belangrijkste eigen-
schap van een dampremmende folie is
het vermogen van de folie om water-
damp tegen te houden. De mate waarin
een folie over dit vermogen beschikt,
wordt uitgedrukt in de zogenaamde Sd-
of µd-waarde. Hoe hoger deze waarde
is, hoe beter de folie in staat is om
damp tegen te houden. Zo is een folie
met een hoge sd-waarde geschikt voor
gebouwen met klimaatklasse 4, zoals
sauna’s en zwembaden.

- Sterkte: De folie mag tijdens de verwer-
king, transport en montage van gevel-
en dakelementen niet scheuren of
beschadigen. Vandaar dat de meeste
dampremmende folies van Meuwissen
voorzien zijn van een wapeningsnet.

• Waterwerende / dampdoorlatende folie:
- Waterwerendheid: De dampdoorlatende

folie moet ook een mate van waterdicht-
heid hebben. Deze wordt getest door
een hoeveelheid water (een waterkolom)
op de folie te laten staan.

- Dampdoorlatendheid: Dit geeft de hoe-
veelheid waterdamp aan die een folie
kan doorlaten. Deze dampdoorlatendheid
wordt gemeten in grammen waterdamp
per m2 folie, per 24 uur en wordt ook
wel afgekort als WDD (Water Damp
Doorlatendheid). De WDD van verschil-
lende soorten folies kan variëren van cir-
ca 15 gram tot meer dan 1.000 gram.
De gewenste mate van dampdoorlatend-
heid wordt bepaald door het toepas-
singsgebied van de folie.

- Sterkte: Doordat er met name bij dak-
folies, tijdens het aanbrengen van dak-
pannen en dergelijke, over het dak
gelopen zal worden, moet de folie ook
voldoende sterk zijn. We onderscheiden
de ‘treksterkte’, ‘rek bij breuk’ en ‘nagel-
scheursterkte’ van de folie.

- Duurzaamheid: De folie wordt met name
tijdens de ‘open bouwfase’, bijvoorbeeld
door vakanties of uitgestelde levertijden
van bijvoorbeeld dak- of gevelbekleding,
gedurende lange tijd blootgesteld aan
UV straling. Deze UV-straling heeft een
afbrekende invloed op kunststoffen. Om

de technische eigenschappen van de
folie te behouden, zijn de meeste folies
van Meuwissen bestand tegen deze
invloeden voor tenminste de duur van
de gangbare open bouwfase. Maar ook
na de open bouwfase kunnen de eigen-
schappen van de folie worden aangetast.
Dit wordt veroorzaakt door sterke tem-
peratuurwisselingen. Onder de dak- en
achter de gevelbekleding kunnen in
bepaalde omstandigheden extreem hoge
en lage temperaturen ontstaan. Hier
moet de folie tegen bestand zijn, zodat
de waterkerende en dampdoorlatende
eigenschappen te allen tijde gewaar-
borgd blijven. Aan het uiterlijk van de
folie is niet altijd te zien of deze bestand
is tegen UV- en temperatuurinvloeden.
De kwaliteit van de folie wordt op de lan-
ge duur in hoge mate door deze eigen-
schappen bepaald. De dampremmende
en dampdoorlatende folies van
Meuwissen bieden hierin vertrouwde
zekerheid.

Verwerkingseigenschappen
Meuwissen beschikt voor het hele assorti-
ment dampremmende, dampdichte en
dampdoorlatende, damp-open membranen
over verwerkingsrichtlijnen en bestek-
omschrijvingen. Deze staan vermeld in de
product-informatiebladen. Daarnaast 
worden de verwerkingsrichtlijnen bij iedere
rol folie meegeleverd.

Garanties/certificaten
De dampdoorlatende, damp-open membra-
nen zijn voorzien van KOMO-attest-met-
productcertificaat volgens BRL 4708 deel 1
en deel 2. Bovendien is een groot aantal
testrapporten beschikbaar.

Milieuaspecten
Meuwissen streeft naar het terugdringen
van milieubelastende bewerkingen en 
uitstoot. Een van de maatregelen is het
gebruiken van zo weinig mogelijk verpak-
kingsmaterialen. Begin 1999 is daartoe
geïnvesteerd in een kokerloze wikkelmachi-
ne. Hierdoor is het aantal gebruikte kokers
als verpakkingsmiddel sterk verminderd.
Voor het product Miofol geperforeerd is
Meuwissen in het bezit van een MRPI
(Milieu Relevant Product Informatie). Alle
producten sluiten aan op het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen. Alle productie-
afval wordt gerecycled.
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Meuwissen warmte isolerende folies

Producteigenschappen
Alkreflex 2L-2 is een compact isolatiemate-
riaal opgebouwd uit een dubbele laag poly-
etheen luchtkussenfolie met aan weers-
zijden een gecoate aluminiumfolie. De coa-
ting beschermt het aluminium tegen alkali-
sche invloed van metselspecie en beschadi-
ging tijdens transport, opslag en verwerking.
Alkreflex 2L-2 in combinatie met aan
weerszijden een luchtspouw ontleent zijn
hoge isolatiewaarde, ondanks de geringe
dikte van 6,5 mm, aan de toepassing van
pure aluminium waarmee optimaal de infra-
rode warmtestralen kunnen worden gere-
flecteerd én aan de stilstaande lucht in de
gesloten cellen. Daar waar weinig ruimte is
om te isoleren, is Alkreflex 2L 2 de ideale
oplossing.

Accessoires
• Afstandhouders en klemschijven voor toe-

passing in de spouw 4 stuks per m2

(per doos 600 stuks elk).
• Aluminium tape voor het afwerken van

naden en overlappen (50 mm breed, 
25 meter per rol).

Technische eigenschappen
Algemene gegevens
• Materiaaldikte: 6,5 mm.
• Rolbreedte: 120 en 150 cm.
• Rollengte: 25 m.
• Roldiameter: 45 cm.
• Gewicht: 340 gram per m2.
• Verpakking: per rol.
• Kleur: aluminium.

Vochtregulerende eigenschappen
• Waterkerendheid: DIN EN 20811.
• Waterkolom: 5 m.
• Waterdichtheid: NEN-EN 1928 modificatie

NEN-EN 13859-1 en -2 Ontw.
• Klasse: W1.
• Waterdampdoorlaatbaarheid: NEN-EN

1931, klimaatklasse C (23 °C RV 0/75%).
• Relatieve vochtweerstand: Sd = 200 m.
• WDD: 0,20 gram per m2 per 24 uur.
• Dampdiffusieweerstandsgetal: 30769 µ.

Overige technische gegevens
• Dikte coating: gemiddeld 11 µ.
• UV-bestendigheid: 2 maanden.
• Temperatuurbestendigheid: -20°C / +80°C.
• Vlamdovendheid: NEN 6065.
• Klasse: 1.

Verwerkingseigenschappen
Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan
weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een
spouw aanwezig is van minimaal 20 mm.
Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels.
In gevelconstructies kan Alkreflex 2L-2
horizontaal en verticaal worden verwerkt.
Alkreflex 2L-2 wordt gebruikt in het dak, de
spouw, de voorzetwand en onder de vloer.
Ook is het ideaal voor het isoleren van 
stalen of aluminium profielplaten.
Voor iedere denkbare toepassing zijn 
verwerking-/bestekomschrijvingen beschik-
baar. Daarnaast kan de warmteweerstand
(isolatiewaarde) van de betreffende 
constructieopbouw worden berekend.

Garanties/certificaten
Beschikbare rapporten:
• Warmteweerstand van een spouw met

Alkreflex 2L-2, IBBC – TNO rapport 
B-78-377.

• Bepaling warmteweerstand van een con-
structie, COT rapport L 456.

• Bepaling emissiefactor, TPD rapport
002.325.

• Hechting metselspecie, COT rapport 
L 3793.

• Warmteweerstand Thermowand, 
TNO rapport B-79-473.

• BBA Engeland 90/2436 en 93/2861.
• ITB Polen AT-15-5396/2002.

Milieuaspecten
Meuwissen streeft naar het terugdringen
van milieubelastende bewerkingen en uit-
stoot. Een van de maatregelen is het
gebruiken van zo weinig mogelijk verpak-
kingsmaterialen. Begin 1999 is daartoe
geïnvesteerd in een kokerloze wikkelmachi-
ne. Hierdoor is het aantal gebruikte kokers
als verpakkingsmiddel sterk verminderd.
Voor het product Miofol geperforeerd is
Meuwissen in het bezit van een MRPI
(Milieu Relevant Product Informatie). Alle
producten sluiten aan op het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen. Alle productie-
afval wordt gerecycled.

Overige kenmerken
Om ervoor te zorgdragen dat de producten
blijven voldoen aan steeds veranderende
behoeften in de markt, onderhoudt
Meuwissen nauwe contacten met de 
brancheorganisaties van verwerkers en
voorschrijvende instanties.
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Rockwool Steenwol

Producteigenschappen
Steenwol is een natuurproduct. Het ontstaat
wanneer het vulkanische gesteende diabaas
verhit wordt tot circa 1600ºC, zodat het
gaat smelten. Vervolgens wordt het
gesmolten gesteente gesponnen tot draden
en samengevoegd tot platen of dekens. 
Dit proces levert producten op met de 
volgende eigenschappen:
• Onbrandbaar, geeft vrijwel geen rook-

ontwikkeling en veroorzaakt geen giftige
gassen.

• Waterafstotend, niet hygroscopisch en
niet-capillair.

• Geluidsisolerend en heeft uitstekende
geluidabsorberende eigenschappen.

• Chemisch neutraal en veroorzaakt of
bevordert geen corrosie.

• Volledig recycleerbaar.
• Vormvast, niet onderhevig aan krimp of

uitzetting.
• Geen voedingsbodem voor schimmels.

Toepassingsgebieden
Isolatie van vloeren, daken, gevels en wan-
den: Zie tabel Toepassingsgebieden
Rockwool Steenwol

Toepassingsredenen
• Thermische isolatie: de blijvend hoge isola-

tiewaarde van de Rockwool steenwolpro-
ducten is het resultaat van stilstaande lucht
binnen de wolstructuur. Deze steenwol-
structuur zorgt er ook voor dat naden goed
aansluiten en voorkomt koudebruggen.

• Akoestisch gedrag: door de unieke steen-
wolstructuur, in combinatie met zijn
massa, heeft Rockwool steenwol uit-
stekende akoestische eigenschappen,
zowel op gebied van geluidsisolatie als
geluidabsorptie.

• Brandveiligheid: Rockwool steenwol is
perfect bestand tegen vuur en verdraagt
temperaturen tot boven de 1000°C. Onder
brandbelasting blijft de steenwolstructuur
intact. Rockwool steenwol blijft isoleren
en blijft de draagconstructie beschermen.
De brandveilige Rockwool producten
geven nooit aanleiding tot het ontstaan
van een brand en leveren ook geen bijdra-
ge aan branduitbreiding.

• Vochtgedrag: steenwolproducten zijn blij-
vend waterafstotend. Steenwol isolatie is
niet-hygroscopisch en niet-capillair.
Waterdamp diffundeert door de steenwol
zonder in het materiaal te condenseren.

• Duurzaamheid: steenwolproducten zijn
ongevoelig voor veroudering, zodat de
eigenschappen gedurende onbeperkte tijd
behouden blijven. Ook is steenwol kiem-
vrij en anorganisch. Het kan daardoor
geen voedingsbodem vormen voor bacte-
riën of schimmels.

• Productveiligheid: steenwol is één der
best onderzochte en bekende bouwmate-
rialen. Veel onafhankelijke instellingen,
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) hebben steen-
wol, mits juist toegepast, als een veilig
materiaal gekwalificeerd. Ook bevoegde
Nederlandse instanties, zoals de
Nederlandse Kankerbestrijding en het
Ministerie van Sociale Zaken hebben
soortgelijke uitspraken gedaan.

Garanties/certificaten
Rockwool is ISO-9001:2000 gecertificeerd.
Producten worden geleverd met een
KOMO-attest-met-productcertificaat.
Rockwool verleent een 10-jarige product-
garantie. Voor Rockwool spouwproducten
bestaat de mogelijkheid van totaalgarantie
inclusief de verwerking, volgens methode
433.
In de nieuwe Europese classificatie voor de
brandreactie van producten komen
Rockwool steenwolproducten in de beste
klasse A1 volgens EN 13501.
Alle Rockwool bouwisolatiematerialen zijn
CE en Keymark-gecertificeerd en bieden de
beste kwaliteitsgarantie volgens de nieuwe
Europese Norm voor bouwmaterialen.

Milieuaspecten
Rockwool heeft ruim 65 miljoen euro in
milieuvoorzieningen geïnvesteerd en heeft

daarmee het productieproces ingrijpend
gewijzigd. De productie-uitval wordt door
een recyclingsysteem weer teruggevoerd in
het productieproces.
Rockwool heeft een retoursysteem opgezet
waarmee steenwolresten en verpakkings-
folie van sloop, renovatie en nieuwbouw
kunnen worden teruggevoerd naar
Rockwool voor recycling.
Het gebruik van verpakkingsmateriaal wordt
zoveel mogelijk beperkt. Bovendien is geko-
zen voor minder milieubelastende materia-
len, zoals karton en recyclebare polyethy-
leen-folie.

Overige kenmerken
De Rockwool Group is wereldwijd markt-
leider in producten met steenwol als basis.
Producten die de kwaliteit van het milieu,
de veiligheid en het comfort van mensen
bevorderen.
De activiteiten van Rockwool zijn gericht op
totaaloplossingen. Steenwolproducten zijn
daarbij een onderdeel van het totaalpakket.
Als constructieve partner komt Rockwool
met op maat gesneden oplossingen, waar-
bij service, advies en ondersteuning zeer
belangrijk zijn. Voor de verschillende scha-
kels in de bouwketen ontwikkelt Rockwool
bovendien diensten en producten om werk-
processen te vergemakkelijken.
Taking care of comfort noemen we dat;
Rockwool staat niet alleen voor hoog-
waardige steenwolproducten maar ook voor
comfort en gemak voor voorschrijvers, ver-
werkers en eindgebruikers.

Rockwool levert haar bouwisolatie-
assortiment op Unit Load palletverpakking.
Rockwool Unit Load biedt tal van praktische
voordelen:
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Tijdwinst
• Snel lossen door chauffeur.
• Geen verstoring van de werkzaamheden

van personeel.
• Snelle en eenvoudige handling op bouw-

plaats of magazijn.
• Pallets worden gelost en neergezet op de door

u aangegeven plaats (indien bereikbaar).

Efficiënte opslag
• Geschikt voor buitenopslag.
• Snel te inventariseren.
• Minder kans op beschadiging.
• 4 zijdig bereikbare pallet.
• Etiketten op 3 zijden.

Volledig recyclebaar
• Minimale hoeveelheid extra verpakking.
• Verpakkingsfolie geschikt voor recycling.
• Pallet Retourservice.

Leverservice bouwplaats
• Rechtstreekse levering op de bouwplaats

met behulp van zelflosser.

Spouwmuurisolatie

Producteigenschappen
• Rockwool SpouwPlaat 433 PLUS: harde,

sterk waterafstotende en stevige spouw-
plaat met hoge R-waarde, voorzien van rui-
traster.

• Rockwool SpouwPlaat 433 DUO: sterk
waterafstotende spouwplaat met een harde
toplaag voorzien van ruitraster en een flexi-
bele achterzijde voor een goede aansluiting
op het binnenspouwblad.

• Rockwool SpouwPlaat 433 MONO: flexibele
en stevige, waterafstotende spouwplaat. Op
aanvraag met zwart mineraalvlies leverbaar.

Technische eigenschappen
Statisch bepaalde warmteweerstand-waarde
Rdeclared:

Vliesgevelisolatie

Producteigenschappen
• Rockwool GevelPlaat 430 MONO: harde,

sterk waterafstotende steenwolplaat, lang-
durig bestand tegen weersinvloeden. Op
aanvraag met zwart of naturel mineraal-
vlies leverbaar.

• Rockwool GevelPlaat 430 DUO: sterk
waterafstotende gevelplaat met een harde
toplaag, voorzien van ruitraster en een
flexibele achterzijde.

Voor de toepassing van isolatie in vliesge-
vels spelen de volgende aspecten een rol:
• Hoogte van het gebouw.
• Situering in Nederland, kuststrook of

binnenland.
• Tijd tussen aanbrengen van isolatie en

gevelplaten.
• Verhouding open voeg/dikte plaatmateri-

aal van de open vliesgevel.

Technische eigenschappen
Statisch bepaalde warmteweerstand-waarde
Rdeclared:

Isolatie t.b.v. Houten constructies/Houtbouw

Producteigenschappen
• BouwPlaat 201: lichte, veerkrachtige

steenwolplaat specifiek voor toepassing in
prefab-constructies en isolatie van wand-,
plafond- en vloerconstructies.

• BouwPlaat 201 VARIO: lichte, veer-
krachtige steenwolplaat met thermische,
akoestische en brandwerende eigenschap-
pen. Altijd klemmend zonder op maat te
snijden, dankzij de “harmonica” zijkant.
Verkrijgbaar in twee breedtes: 
380 en 580 mm.

• Rockwool BouwPlaat 211: stevige, veer-
krachtige steenwolplaat met thermische,
brandwerende en akoestische eigenschap-
pen. Voor toepassingen waar isolatie in
het werk wordt aangebracht in wand-,
plafond- en vloerconstructies.
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SpouwPlaat 433 MONO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
45 1,25
50 1,40
55 1,55
60 1,70
65 1,85
70 2,00
75 2,10
80 2,25
85 2,40
90 2,55
95 2,70

100 2,85
105 3,00
120 3,40
125 3,55
140 4,00
145 4,10

SpouwPlaat 433 DUO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
75 2,10
80 2,25
85 2,40
90 2,55
95 2,70

100 2,85
105 3,00
110 3,10
115 3,25
120 3,40
125 3,55
130 3,70
135 3,85
140 4,00
145 4,10

SpouwPlaat 433 PLUS

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
80 2,40
90 2,70
95 2,85

100 3,00
110 3,30
115 3,45
120 3,60
130 3,90
140 4,20

GevelPlaat 430 MONO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
40 1,15
50 1,45
60 1,75
70 2,05
80 2,35
85 2,50

105 3,05

GevelPlaat 430 DUO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
50 1,40
60 1,70
80 2,25
100 2,85

BouwPlaat 201

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
40 1,05
45 1,20
50 1,35
60 1,60
70 1,85
75 2,00
90 2,40
100 2,70
120 3,20
140 3,75
160 4,30
190 5,10
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• Rockwool BouwPlaat 211 VARIO: lichte
veerkrachtige steenwolplaat met thermi-
sche, akoestische en brandwerende eigen-
schappen. Altijd klemmend zonder op
maat te snijden, dankzij de “harmonica”
zijkant. Verkrijgbaar in twee breedtes: 
380 mm en 580 mm.

• Hout+Plaat: harde steenwolplaat met uit-
stekende thermische, brandwerende en
akoestische eigenschappen. Deze steen-
wolplaat geeft extra isolatie en vermindert
de koudebrugwerking van het houten stijl
en regelwerk. De Hout+Plaat houdt de con-
structie slank.

Het assortiment voor houten con-
structies/hout bestaat tevens uit de
BouwPlaat 221 en de BouwPlaat 231.

Isolatie t.b.v. wanden

Producteigenschappen
• ScheidingswandPlaat 200: uiterst lichte,

veerkrachtige steenwolplaat.
• ScheidingswandPlaat 204: lichte, stevige

steenwolplaat met zeer goede akoestische
en brandwerende eigenschappen.

• VoorzetWand 406: harde DUO steenwol-
plaat, éénzijdig verlijmd met een ca. 10
mm dikke gipskartonplaat. Tussen de
gipsplaat en isolatie is standaard een sterk
dampremmende folie aangebracht.

Technische eigenschappen
Statisch bepaalde warmteweerstand-waarde
Rdeclared:

Hellende daken/zolders

Producteigenschappen
• Rockwool SpijkerflensDeken 123: volledig

omhulde steenwoldeken, aan één zijde
voorzien van een brandveilig en damprem-
mend aluminium laminaat, aan de andere
zijde voorzien van dampopen papier. De
deken is in de lengterichting voorzien van
draadversterkte spijkerflenzen.

• Rockwool DeltaPlaat 212: halfharde steen-
wolplaat, diagonaal in twee gelijke drie-
hoeken gesneden. Door beide helften ten
opzichte van elkaar te verschuiven veran-
dert de plaatbreedte. Eén plaat voldoet
voor alle keperafstanden.

Het assortiment voor hellende daken 
en zolders bestaat tevens uit de
SpijkerflensDeken 122, de BouwDeken 119
en de BouwDeken 121.

Vloerisolatie

Producteigenschappen
• Rockwool Zwevende VloerPlaat 501: har-

de steenwolplaat met een zeer gunstige
dynamische stijfheid.

• VloerPlaat 504: zeer harde steenwolplaat
met een hoge weerstand tegen
indrukking.

Technische eigenschappen
Statisch bepaalde warmteweerstand-waarde
Rdeclared:

5

Rockwool Benelux B.V.: steenwolproducten

BouwPlaat 201 VARIO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
90 2,40

100 2,70
120 3,20
140 3,75
160 4,30
190 5,10

BouwPlaat 211

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
25 0,70
30 0,85
40 1,10
50 1,40
60 1,70
75 2,10
80 2,25

100 2,85
120 3,40
140 4,00
160 4,55
180 5,10

BouwPlaat 211 VARIO

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
90 2,55

120 3,40
140 4,00
170 4,85

Hout+Plaat

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
30 0,80
35 0,95
40 1,10
45 1,25
50 1,35

ScheidingswandPlaat 200

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
75 1,90
90 2,30

ScheidingswandPlaat 204

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
40 1,05
45 1,20
50 1,35
60 1,60
70 1,85
75 2,00
90 2,40

VoorzetWand 406

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W 
10+30 0,897
10+40 1,183
10+50 1,469
10+60 1,754
10+70 2,040
10+80 2,326
10+90 2,611
10+100 2,897

Zwevende VloerPlaat 501

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
20 0,55
25 0,70
30 0,85

VloerPlaat 504

Dikte Rdeclared

mm (m2·K)/W
30 0,75
40 1,00
50 1,25
60 1,50
80 2,00
100 2,50
120 3,00
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Rockwool Benelux B.V.: steenwolproducten
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Toepassingsgebieden Rockwool Steenwol

Productkeuzematrix

Spouwmuren/vliesgevels
Spouwmuur •
Vliesgevel •
Houten gevelelement • • • •
Hellende daken
Na-isolatie, vaste balkafstanden • • • • • •
Na-isolatie, variabele balkafstanden • • •
Isolatie over bouwmuur •
Vloeren
Na-isolatie begane grondvloer van hout • • • •
Na-isolatie begane grondvloer van beton • • • •
Houten verdiepingsvloer • • • • • • • •
Begane grondvloer op vaste grondslag •
Zwevende vloer • •
Wanden
Lichte scheidingswand • •
Scheidingswand • • • • • •
Geluidschot boven scheidingswand • • • •
Voorzetwand, binnen • • •
Plafonds
Industriële akoestiek •
Houten constructies/Houtbouw
HSB toepassingen en gevelsluitende elementen • • • • • • • •
Vlakdak
Vlakdak constructies •
Metaalbouw
Cladding/metalen gevels •
Sandwichpanelen •
Prefab Beton
Vloerelementen •
Gevelelementen •
Voegafdichting
Voegafdichting •
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Isover mupan plus en mupan

Producteigenschappen
Isover mupan is een buigstijve glaswol
spouwplaat aan beide zijden bekleed met
glasvlies. Isover mupan plus is een harde
glaswol spouwplaat aan beide zijden
bekleed met glasvlies en is bestemd voor
het thermisch isoleren van spouwmuren,
waar een hoge isolatiewaarde is vereist.
Door de grote afmetingen van beide platen
kan er snel en effectief geïsoleerd worden.

Technische eigenschappen
Afmetingen
Standaardafmeting: 1200 x 800 mm.

Thermische eigenschappen
Zie tabellen.

Brandveiligheid
Onbrandbaar. Brandklasse A1 volgens 
EN 13501-1.

Vochtgedrag
• niet capillair

• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ ≈1,2

Verwerkingseigenschappen
Isover mupan is bijzonder geschikt voor
gedeeltelijke spouwmuurvulling. Bij toepas-
sing van een volledige vulling van de
spouw wordt, in verband met de verwerk-
baarheid van de stenen van het buitenblad,
aanbevolen de breedte van de spouw ten-
minste gelijk te nemen aan de isolatiedikte,
vermeerderd met 10 mm. Isover mupan
plus is alleen bedoeld voor gedeeltelijke
spouwmuurvulling. Isover mupan en
mupan plus worden verticaal verwerkt. Zo
wordt een optimale ankerverdeling verkre-
gen bij de toepassing van kalkzandsteen
lijmelementen als binnenspouwblad.
Horizontale verwerking is mogelijk. De iso-
latie dient in halfsteensverband te worden
aangebracht. Meer informatie over de ver-
werking is te vinden op de productbladen
van Isover, op het KOMO-attest met pro-

ductcertificaat van mupan en mupan plus
of op www.isover.nl

Garanties/certificaten
• KOMO attest-met-productcertificaat

K4087
• CE-markering
• Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens

ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens

ISO 14001

Milieuaspecten
In het productieproces van Saint-Gobain
Isover Benelux B.V. zijn vergaande maatre-
gelen getroffen om het milieu niet onnodig
te belasten. Voor de productie van Isover
glaswol wordt, als grondstof, meer dan
70% glasscherven gebruikt. Sinds 1992
beschikt het productiebedrijf over recycling-
installaties. Isover glaswol en steenwol zijn
materialen die een oneindig aantal keren
kunnen worden gerecycled tot nieuwe isola-
tiematerialen.

5

Saint-Gobain Isover Benelux B.V.: thermische isolatie
van spouwmuren

Dikte in mm 70 80 85 90 95 100 105

Rdeclared in m2·K/W 2,1 2,4 2,55 2,7 2,85 3 3,15

Dikte in mm 110 115 120 125 130 140 165

Rdeclared in m2·K/W 3,3 3,45 3,6 3,75 3,9 4,2 5

Mupan

Dikte in mm 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Rdeclared in m2·K/W 2,1 2,25 2,4 2,55 2,7 2,85 3 3,1 3,25

Dikte in mm 120 125 130 135 140 145 155 160

Rdeclared in m2·K/W 3,4 3,55 3,7 3,85 4 4,1 4,4 4,55

Mupan plus
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Isover systemroll 400 en systempanel 500V

Producteigenschappen
Isover systemroll 400 en systempanel 500V
wordt toegepast als thermische, akoesti-
sche en brandveilige isolatie van geprefabri-
ceerde daksegmenten, binnenspouwbladen,
houtskeletbouw en voorzetwanden.

Isover systemroll 400 is een onbeklede
glaswoldeken. Systempanel 500v is een
glaswolplaat aan één zijde bekleed met
glasvlies. De breedtematen zijn aangepast
aan verschillende hart-op-hart afstanden,
waardoor een snelle en efficiënte verwer-
king mogelijk is.

Technische eigenschappen
Afmetingen
Systemroll 400 heeft diverse standaard-
breedtes (370mm, 570mm, 580mm,
590mm, 600mm, 610mm). De rollengtes
verschillen per diktemaat.
Systempanel 500v heeft een standaardaf-
meting van 570 x 1500 mm.

Thermische eigenschappen
Zie tabellen.

Akoestische eigenschappen
Systemroll 400 en systempanel 500v zijn
sterk geluidabsorberend en optimaliseren

de geluidisolatie van kappen en gevels.
Uitgebreide informatie over geluidsisolatie
is te vinden op de productbladen van Isover
en op www.isover.nl

Brandveiligheid
Onbrandbaar. Brandklasse A1 volgens 
EN 13501-1.

Vochtgedrag
• niet capillair
• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ ≈1,2

Verwerkingseigenschappen
Isover systemroll 400 of systempanel 500v
wordt onder lichte druk tussen de houten
sporen, stijlen of gordingen aangebracht.
Systemroll 400 dient circa 8 mm en
systempanel 500v circa 5 mm breder te zijn
dan de netto-maat tussen de houten sporen
of stijlen. Uitgebreide informatie over de
verwerking is te vinden op de productbla-
den van Isover en op www.isover.nl

Garanties/certificaten
• KOMO productcertificaat K24668
• CE-markering
• Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens

ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens

ISO 14001

Milieuaspecten
In het productieproces van Saint-Gobain
Isover Benelux B.V. zijn vergaande maatre-
gelen getroffen om het milieu niet onnodig
te belasten. Voor de productie van Isover
glaswol wordt, als grondstof, meer dan
70% glasscherven gebruikt. Sinds 1992
beschikt het productiebedrijf over recycling-
installaties. Isover glaswol en steenwol zijn
materialen die een oneindig aantal keren
kunnen worden gerecycled tot nieuwe isola-
tiematerialen.

Overige kenmerken
In het Isover assortiment voor de prefab
houtbouw is ook systemroll 200, systemroll
600, systempanel 700v, systempanel 800v
en systemboard opgenomen. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.isover.nl

5

Saint-Gobain Isover Benelux B.V.: thermische, 
akoetische en brandveilige isolatie

Dikte in mm 90 100 120 125 140 150 160 170 190

Rdeclared in m2·K/W 2,35 2,6 3,15 3,25 3,65 3,9 4,2 4,55 5,1

Dikte in mm 90 120 140 160

Rdeclared in m2·K/W 2,4 3,2 3,75 4,3

Systemroll 400

Systemroll 500v
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Isover sonepanel en soneroll

Producteigenschappen
Isover sonepanel en soneroll wordt toege-
past als akoestische, thermische en brand-
werende isolatie van lichte scheidingswan-
den en voorzetwanden.
Isover sonepanel is een glaswolplaat aan
één zijde bekleed met glasvlies. Isover
soneroll is een glaswoldeken aan één zijde
bekleed met glasvlies. De producten zijn 
veerkrachtig, flexibel, licht in gewicht en
eenvoudig op maat te snijden.

Technische eigenschappen
Afmetingen
Sonepanel heeft een standaardafmeting van
1350 x 600 mm.
Soneroll heeft een standaardbreedte van
600 mm. De diktes 40 mm, 45 mm en 70
mm zijn ook in een breedte van 400 mm
verkrijgbaar. De rollengtes verschillen per
dikte.

Thermische eigenschappen
Zie tabellen.

Akoestische eigenschappen
De hoge geluidabsorptie van Isover sonepa-
nel en soneroll optimaliseert de geluidsiso-
latie van lichte scheidingswanden en van
voorzetwanden.
De geluidabsorptiecoëfficiënt �s (volgens
NEN-ISO 354) van 40, 50 en 90 mm van
sonepanel en soneroll: zie tabel.

Brandveiligheid
Onbrandbaar. Brandklasse A1 volgens 
EN 13501-1.

Vochtgedrag
• niet capillair
• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ ≈1,2

Verwerkingseigenschappen
Isover sonepanel en soneroll zijn eenvoudig
op maat te snijden en kunnen licht klem-
mend aangebracht worden tussen het
regelwerk van de wand. Ter plaatse van in
de wand opgenomen leidingwerk en/of
hulpstukken kan de isolatie gecomprimeerd
worden en ter plaatse van ingebouwde
wandcontactdozen kan de isolatie zonodig
zorgvuldig weggesneden worden.
Uitgebreide informatie over de verwerking
is te vinden op de productbladen van Isover
of op www.isover.nl

Garanties/certificaten
• KOMO productcertificaat K24668
• CE-markering
• Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens

ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens

ISO 14001

Milieuaspecten
In het productieproces van Saint-Gobain
Isover Benelux B.V. zijn vergaande maatrege-
len getroffen om het milieu niet onnodig te
belasten. Voor de productie van Isover glas-
wol wordt, als grondstof, meer dan 70% glas-
scherven gebruikt. Sinds 1992 beschikt het
productiebedrijf over recycling-installaties.
Isover glaswol en steenwol zijn materialen die
een oneindig aantal keren kunnen worden
gerecycled tot nieuwe isolatiematerialen.

Overige kenmerken
De volumieke massa van het absorptiema-
teriaal speelt geen rol bij de geluidsisolatie
van de wand. Uitvoerig akoestisch onder-
zoek van tientallen wandconstructies heeft
aangetoond dat de densiteit géén invloed
heeft op de globale geluidsisolatie. Met
sonepanel en soneroll wordt een optimale
geluidsisolatie van lichte scheidingswanden
gerealiseerd. Voor meer informatie, raad-
pleeg de Saint-Gobain Isover documentatie
‘Technische voorlichting: isolatie van schei-
dingswanden’; versie 1997/1998.

5

Saint-Gobain Isover Benelux B.V.: isolatie van lichte
scheidingswanden en voorzetwanden

Dikte in mm 40 45 50 60 70 75 90 100

Rdeclared in m2·K/W 1,05 1,2 1,35 1,6 1,85 2 2,4 2,7

Dikte in mm 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Rdeclared in m2·K/W 1,05 1,2 1,35 1,6 1,85 2 2,15 2,4 2,7

Thermische eigenschappen Sonepanel

Thermische eigenschappen Soneroll

Geluidabsorptiecoëfficiënt Sonepanel en Soneroll

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NCR
40 mm 0,34 0,53 0,86 0,85 0,81 0,89 0,75
50 mm 0,24 0,57 0,88 1,01 0,94 0,90 0,85
90 mm 0,74 1,08 1,09 0,97 0,91 0,94 1,00

NRC: Noise Reduction Coefficient volgens ASTM C423
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Isover rollisol plus

Producteigenschappen
Veerkrachtige glaswoldeken, aan de voor-
kant voorzien van een alukraft cachering
met versterkte spijkerflenzen en aan de
achterkant voorzien van markeringsstrepen.
Isover Rollisol plus wordt toegepast als
thermische isolatie van hellende daken.
Isover Rollisol plus heeft samendrukbare
zones aan beide zijkanten.

Technische eigenschappen
Afmetingen
Standaardbreedtes zijn 450 en 600 mm. De
rollengtes verschillen per dikte.

Thermische eigenschappen
Brandveiligheid
Onbrandbaar. Brandklasse A1 volgens 
EN 13501-1.

Vochtgedrag
• niet capillair
• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• dampremmende alu-kraft cachering: 

µd ≈52 m
• waterdampdoorlatendheid: 0,75 g/m2

24 h. bij 85% R.V. en 23°C

Verwerkingseigenschappen
Isover rollisol plus is eenvoudig te verwer-
ken. Met de spijkerflens kan de isolatie een-
voudig aan het rachelwerk bevestigd wor-

den. Uitgebreide informatie over de verwer-
king is te vinden op het productblad van
Isover of op www.isover.nl.

Garanties/certificaten
• KOMO productcertificaat K24668
• CE-markering
• Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens

ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens

ISO 14001

Milieuaspecten
In het productieproces van Saint-Gobain
Isover Benelux B.V. zijn vergaande maatrege-
len getroffen om het milieu niet onnodig te
belasten. Voor de productie van Isover glas-
wol wordt, als grondstof, meer dan 70% glas-
scherven gebruikt. Sinds 1992 beschikt het
productiebedrijf over recycling-installaties.
Isover glaswol en steenwol zijn materialen die
een oneindig aantal keren kunnen worden
gerecycled tot nieuwe isolatiematerialen.

Isover unipan

Producteigenschappen
Isover unipan is een lichte universele glas-
wolplaat aan één zijde bekleed met glasvlies
en is geschikt voor het thermische en
akoestisch isoleren van bijvoorbeeld voor-
zetwanden, spouwmuren, hellende daken
(na-isolatie), borstweringen en dakkapellen.

Technische eigenschappen
Afmetingen
Standaardafmeting: 1350 x 600 mm.

Thermische eigenschappen
Zie tabel

Brandveiligheid
Onbrandbaar. Brandklasse A1 volgens 
EN 13501-1.

Vochtgedrag
• niet capillair
• waterafstotend
• niet hygroscopisch
• waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ ≈1,2

Verwerkingseigenschappen
Isover unipan is een universele glaswolplaat
die in verschillende contructies toegepast
kan worden. Isover unipan is licht in
gewicht, flexibel, veerkrachtig en eenvoudig
op maat te snijden. Meer informatie over de
verwerking in verschillende constructies is
te vinden op het productblad van Isover of
op www.isover.nl

Garanties/certificaten
• KOMO productcertificaat K4087
• CE-markering
• Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens

ISO 9001
• Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens

ISO 14001

Milieuaspecten
In het productieproces van Saint-Gobain
Isover Benelux B.V. zijn vergaande maat-
regelen getroffen om het milieu niet onnodig
te belasten. Voor de productie van Isover
glaswol wordt, als grondstof, meer dan 70%
glasscherven gebruikt. Sinds 1992 beschikt
het productiebedrijf over recycling-installa-
ties. Isover glaswol en steenwol zijn materia-
len die een oneindig aantal keren kunnen wor-
den gerecycled tot nieuwe isolatiematerialen.

5

Saint-Gobain Isover Benelux B.V.: universele 
glaswoldekens en -platen

Dikte in mm 80 100 120 150

R0 in m2·K/W 2 2,5 3 3,75

Isover Unipan

Dikte in mm 50 60 70 80 90 100 120

Rdeclared in m2·K/W 1,35 1,6 1,85 2,15 2,4 2,7 3,2
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Styrodur® C

Producteigenschappen
Styrodur® C is de groene geëxtrudeerde
polystyreenhardschuimplaat van BASF, vrij
van CFK, HCFK en HFK. Het materiaal munt
uit door een hoge drukweerstand, geringe
vochtopname en gunstige isolatiewaarde.
Styrodur® C is moeilijk ontvlambaar en
wordt op kwaliteit gecontroleerd. Vanwege
de uitstekende producteigenschappen
wordt Styrodur® C veelvuldig in de bouw
toegepast.

Technische eigenschappen
Met Styrodur® C is een nieuwe generatie
isolatie beschikbaar die naast de klassieke
toepassingsvoordelen van geëxtrudeerd
polystyreenschuim diverse eigenschappen
biedt op met name milieutechnisch gebied.

Leveringsprogramma
Styrodur® C wordt in plaatvorm geleverd.
Standaarduitvoeringen zijn:
• 2500C: platen, 25 kg/m3, tweezijdig glad

oppervlak;
• 2800C: platen, 30 kg/m3, tweezijdig wafel-

structuur;
• 3035CS en 3035CN: platen, 33 kg/m3,

tweezijdig glad oppervlak;
• 4000CS: platen, 35 kg/m3, tweezijdig glad

oppervlak;
• 5000CS: platen, 45 kg/m3, tweezijdig glad

oppervlak.

De types onderscheiden zich voornamelijk
in volumegewicht en drukvastheid. Het
plaatoppervlak bestaat uit een gladde,
gesloten waterafstotende schuimhuid.
Alleen Styrodur® 2800 C is fabrieksmatig
voorzien van een gewafelde oppervlakte-
structuur.

Randafwerking
Styrodur® C is leverbaar met rechte kanten
(C), sponning (CS) of messing en groef (CN).

Toepassingsgebieden
Het isolerende vermogen en de verschil-
lende uitvoeringen, drukvastheden en
randafwerkingen maken Styrodur® C tot
een onmisbaar isolatieproduct in de
woning- en utiliteitsbouw. Dé isolatie voor
vloeren, kelderwanden, plafonds en daken.
In de op aanvraag verkrijgbare brochures
worden de unieke eigenschappen van
Styrodur® C geprojecteerd op de meest
uiteenlopende toepassingen in Nederland.

Eigenschappen
Zie Tabel.

Garanties/certificaten
Het productieproces van Styrodur® C wordt
regelmatig door het F.I.W. in München
gecontroleerd om de hoge kwaliteit van
Styrodur® C te garanderen.
In Duitsland is Styrodur® C door het Institut
für Bautechnik in Berlijn algemeen toegela-
ten. In Nederland zijn er door BKB (Bureau
Kwaliteitsverklaringen Bouw) KOMO-attesten
afgegeven voor de belangrijkste toepassin-
gen: vloer-, perimeter- en omkeerdakisolatie.

Milieuaspecten
Styrodur® C is vrij van CFK, HCFK en HFK.
Styrodur® C tast de ozonlaag niet aan, in
tegenstelling tot HCFK-houdende produc-
ten. Schuimen geproduceerd met bijvoor-
beeld HFK’s hebben een ca. 1200x grotere

negatieve bijdrage aan het broeikaseffect.
Ook de ecobalans spreekt voor Styrodur® C.
De benodigde grondstoffen voor de produc-
tie van Styrodur® C zijn minimaal. In vele
toepassingen wordt de voor de productie
benodigde energie reeds binnen enkele
maanden gecompenseerd door de bespa-
ring op stookkosten.
Bij de productie van Styrodur® C wordt
kooldioxide (CO2) als drijfgas toegepast. Dit
gas wordt onttrokken aan afvalstoffen van
een van de andere productieprocessen bij
BASF en versterkt het broeikaseffect dus
niet. Na productie vindt er een relatief snel-
le uitwisseling plaats tussen het CO2 en de
omgevingslucht. Op het moment dat de
platen worden verwerkt, bevatten ze uitslui-
tend nog lucht. Styrodur® C voldoet aan de
DuBo-eisen en aan de Europese wetgeving
die per 1-1-2002 het gebruik van HCFK’s
voor de productie van XPS-schuim verbiedt.
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Toepassingen

Styrodur 2500C 2800C 3035CS 3035CN 4000CS 5000CS

Vloeren woningbouw • • •
Vloeren badkamers •
Vloeren koelhuizen • • •
Industrievloeren • • • •
Kelderisolatie vloer buiten • • • •
Kelderisolatie wand buiten • • • •
Spouwmuur • •
Binnenwand • •
Wanden badkamers •
Fundering • • •
Pleisterondergrond •
Omgekeerd dak •
Terrasdak •
Conventioneel platdak •
Parkeerdak • •
Daktuin • •
Hellend dak • •
Onderdak (stal) •
Koudebruggen •
Sandwichpanelen • *
Wegen • •
Kunstijsbanen • •

Eigenschappen

Styrodur Eenheid Norm Type Type Type Type Type Type

2500C 2800C 3035CS 3035CN 4000CS 5000CS
Volumieke massa kg/m3 NEN-EN 25 30 33 33 35 45

1602
Warmtegeleidingscoëfficiënt:
- Styrodur-C 20 t/m 30 mm W/(m·K) NEN-EN 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 n.v.t.

13164
- Styrodur-C 40 t/m 60 mm W/(m·K) NEN-EN 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

13164
- Styrodur-C 70 t/m 80 mm W/(m·K) NEN-EN 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

13164
- Styrodur-C 100 t/m 160 mm W/(m·K) NEN-EN 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

13164
Druksterkte resp. drukspanning bij 10% vervorming kPa NEN-EN 250* 300* 300 300 500 700

826
Druksterkte bij lange duurbelasting kPa NEN-EN 60 100** 130 – 180 250
(Vervorming 2% na 50 jaar) 1606
Maximale drukssterkte bij verkeersbelasting kPa – 130 130 – 230 300
Elasticiteitsmodulus kPa NEN-EN 15.000 15.000 20.000 20.000 30.000 40.000

826
Brandklasse  Styrodur C DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B1 B1
Brandklasse  Styrodur C EN 11925/2 klasse E klasse E klasse E klasse E klasse E klasse E
Wateropname % Vol. NEN-EN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12087
Capillariteit % Vol. 0 0 0 0 0 0
Diffusieweerstandsgetal – NEN-EN 200-100 200-80 150-50 150-100 150-80 150-100

12086

* < = 50 mm druksterkte op aanvraag
** vanaf 30 mm

Hoofdstuk_05.qxd  08-07-2004  13:36  Pagina 169



P R O D U C T I N F O R M A T I E

I S O L A T I E170

Eurowall®

Producteigenschappen
Eurowall® thermisch isolerende PUR-hard-
schuimplaten geschikt voor toepassing in
spouwmuurconstructies met behoud van
luchtspouw conform de eisen van het
Bouwbesluit. Eurowall® is een polyure-
thaanschuim met een gesloten celstructuur
en kenmerkt zich door het uitstekende 
isolerende vermogen (� = 0,023 W/(m·K)).
Toepassing van Eurowall® in een gemetsel-
de spouwmuurconstructie met een spouw
van 100 mm, levert een warmteweerstand
op van Rc= 4 m2·K/W (invloed ankers niet
meegerekend). Eurowall® is geschikt voor
Duurzaam Bouwen (DuBo).

Technische eigenschappen
Eurowall® isolerende hardschuimplaten van
polyurethaanschuim met een gesloten 
celstructuur, geleverd in de vorm van 
gecacheerde platen.
Eurowall® is een universele spouwplaat met
een gasdicht meerlagencomplex aan beide
zijden. Toepassing in onverbrede spouw-
constructie met behoud van luchtspouw en
behoud van volledige ontwerpvrijheid.

Materiaal
• PUR-schuim: polyurethaanschuim.
• Cachering: gasdicht meerlagen complex

aan beide zijden.
• Volumieke massa: 30 kg/m3.

Afmetingen
• Standaardafmetingen lengte x breedte:

1.200 x 600 mm.
• Dikten: 30; 40; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 90;

100; 110 en 120 mm.
Maattoleranties: haaksheid maximaal 
903 mm/500 mm; vlakheid maximaal 3 mm
(oppervlak plaat ≤ 0,75 m2).

Toepassingsgebieden
Eurowall® thermisch isolerende PUR-hard-
schuimplaten geschikt voor toepassing in
spouwmuurconstructies met behoud van
luchtspouw conform de eisen van het
Bouwbesluit.

Warmteweerstand
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C 
conform ISO 8302 of gelijkwaardig 
(�10 op basis van 90/90): declared value:
0,023 W/(m·K). Warmteweerstand spouw-
muur (Rc-waarde):

Opbouw constructie gegeven waarden:
• Binnenblad: kalkzandsteen of baksteen

metselwerk, dikte 100 mm, 
�reken: 1,000 W/(m·K).

• Eurowall® bevestigd met 4 RVS-spouw-
ankers per m2, ø anker: 4,0 mm, 
�reken: 15,000 W/(m·K).

• Luchtspouw, niet geventileerd, effectieve
spouwbreedte minimaal 10 mm, 
Rm: 0,17 m2·K/W.

• Buitenblad baksteen metselwerk, dikte
100 mm, �reken: 1,000 W/(m·K).

• Rsi: 0,13 m2·K/W, Rse: 0,04 m2·K/W.
• Correctiefactor (�): 0,05; 

voor CG (�): 0,00.

Verwerkingseigenschappen
Bevestiging van Eurowall® isolatieplaten
conform het KOMO-attest-met-productcer-
tificaat, certificaat van Technische
Goedkeuring en de verwerkingsvoorschrif-
ten van de fabrikant.

Garanties/certificaten
Eurowall® is voorzien van KOMO-attest-
met-productcertificaat BDA/Intron nr. 
CTG-138. De productie van Eurowall® is
gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.
Verwerking volgens voorschriften CTG
(Certificaat voor Technische Goedkeuring).

Milieuaspecten
Toepassing van Eurowall® betekent bij
hogere Rc-waarden een aanzienlijk lagere
investering in vergelijking met traditionele
glas- en steenwolproducten. Bij Rc = 4 past
Eurowall® moeiteloos in elke ongewijzigde
spouw van 100 mm. Geschikt voor Dubo
(Duurzaam bouwen).
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Afmetingen/gewicht

Plaatdikte Rc-waarde
mm m2·K/W

50 2,35
55 2,55
60 2,75
65 2,95
70 3,15
75 3,35
80 3,55
85 3,75
90 3,95
95 4,15

100 4,35
105 4,55
110 4,75
115 4,95
120 5,15
125 5,35
130 5,55
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