
Toepassing : DAKEN en ZOLDERS
Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken met regelmatige keperafstanden.

Beschrijving :
De isolatie van het hellend dak wordt uitgevoerd door de plaatsing tussen de kepers , van spijker-
flensdekens Isover rollisol plus. Deze isolatie bestaat uit glaswol gebonden door middel van
gepolymeriseerde harsen. Het product is langs één zijde bekleed met een alukraft die voorzien is
van versterkte flenzen voor de bevestiging. De Isover rollisol plus is voorzien van compressiezones aan
de zijkanten. Deze zones zijn ontstaan door het niet verlijmen van de aluminium over een breedte van
3 cm ter hoogte van de zijkanten. De grenzen van de compressiezones zijn langs de niet beklede zijde
aangeduid door middel van een continue markering. De luchtdichtheid tussen de banden zal door 
middel van kleefband Vario KB2 verzekerd worden.

Eigenschappen :
Isover rollisol plus is niet capillair , niet hygroscopisch en heeft met succes de proef volgens de
DIN-norm 4150 doorstaan , die bewijst dat het product niet verzakt. Het product is rotvrij , niet
corrosief en vormt geen voedingsbodem voor ongedierte. De Isover rollisol plus wordt gewaarborgd
door een technische goedkeuring (ATG/H557).

Plaatsing :
De rolbreedte kiezen net boven of gelijk aan de breedte van de te isoleren keperafstanden, de rol tussen
de kepers drukken zonder de flenzen vast te nieten. De rol aanpassen indien nodig. Daarna de flenzen
sluiten en vastnieten. Alutape aanbrengen op de geniete flenzen. Lattenwerk aanbrengen in de horizon-
tale richting (onstane ruimte dient als leidingspouw) daarna wordt de afwerking aangebracht.

           λD : 0,040 W/m.k
Dikte Afmeting Colis Pallet Pal/m² Rd:M²K/W Prijs/m²
60mm 12000 x 350mm   8,40 m² 45 colis 378,00 1,50
60mm 12000 x 450mm 10,80 m² 30 colis 324,00 1,50
60mm 12000 x 600mm   7,20 m² 60 colis 432,00 1,50
80mm   9000 x 450mm   8,10 m² 30 colis 243,00 2,00
80mm   9000 x 600mm   5,40 m² 60 colis 324,00 2,00
100mm 12000 x 450mm 10,80m² 18 colis 194,40 2,50
100mm 12000 x 600mm   7,20m² 36 colis 259,20 2,50
120mm 10000 x 350mm   7,00 m² 27 colis 189,00 3,00
120mm 10000 x 450mm   9,00 m² 18 colis 162,00 3,00
120mm 10000 x 600mm   6,00 m² 36 colis 216,00 3,00
150mm   8000 x 350mm   5,60 m² 27 colis 151,20 3,75
150mm   8000 x 450mm   7,20 m² 18 colis 129,60 3,75
150mm   8000 x 600mm   4,80 m² 36 colis 172,80 3,75
180mm   4000 x 350mm   2,80 m² 27 colis 75,60 4,50
180mm   4000 x 450mm   3,60 m² 18 colis 64,80 4,50
180mm   4000 x 600mm   2,40 m² 36 colis 86,40 4,50
* : levertijd verdere info : zie www.isover.be
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