
Toepassingen : SPOUWMUREN en GEVELS

Isolatie van spouwmuren , deelvulling of volledige vulling.

Beschrijving :

De isolatie van de spouwmuur wordt uitgevoerd door gebruik van halfharde isolatieplaten Isover easypan , 
samengesteld uit glaswol , gebonden met behulp van een thermohardende binder. De platen zijn tweezijdig
bekleed meet een glasvlies van het type Vetrotex en gepolymeriseerd in de massa door middel van
een thermohardende binder.

Eigenschappen :

De platen zijn waterafstotend gemaakt in de massa met behulp van siliconen. De Isover easypan is
niet capillair en niet hygroscopisch. Bovendien biedt deze plaat voor de toekomst alle waarborgen
inzake stbiliteit en doeltreffendheid. De platen zijn rotvrij , niet corrosief en vormen geen voedingsbodem
voor ongedierte. Het product wordt gedekt door een doorlopende technische goedkeuring (ATG/H557) en
een technische goedkeuring voor de isolatie van spouwmuren (ATG/1593).

Plaatsing :

De draagmuur gedeeltelijk of volledig optrekken met de nodige spouwankers. Vervolgens de overeen-
komstige of volledige isolatie aanbrengen en bevestigen over de haken. De isolatie goed tegen de
draagmuur bevestigen met rozetten of klemschotels. Tussen de isolatie en het buitenblad een ruimte
van minimum 3 cm laten en vervolgens het overeenkomstige deel of het volledige buitenblad opmetselen ,
hier spreken we over gedeeltelijk opvulling van de spouwmuur. Volledige opvulling van de spouwmuur
heeft als enig verschil dat er geen ruimte wordt gelaten tussen de het buitenblad en de isolatie.

           λD : 0,035 W/m.k
Dikte Afmeting Colis Pallet Pal/m² Rd:M²K/W Prijs/m²
40mm 1500 x 600mm 12,60 m² 12 colis 151,20 1,10
50mm 1500 x 600mm 10,80 m² 12 colis 129,60 1,40
60mm 1500 x 600mm   9,00 m² 12 colis 108,00 1,70
70mm 1500 x 600mm   8,10 m² 12 colis 97,20 2,00
75m 1500 x 600mm   7,20 m² 12 colis 86,40 2,10
100mm 1500 x 600mm   5,40 m² 12 colis 64,80 2,85
120mm 1500 x 600mm   4,50 m² 12 colis 54,00 3,40
140mm 1500 x 600mm   4,50 m² 12 colis 54,00 4,00
160mm 1500 x 600mm   4,50 m² 12 colis 54,00 4,55
* : levertijd verder info : zie www.isover.be

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.isover.be
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

