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DE ISOLATIEPLATEN  
VAN UNILIN INSULATION

WAAROM PIR?

WAAROM RESOL?

WIST JE DAT...

Het grote voordeel van PIR  

(polyisocyanuraat) tegenover andere 

isolatie materialen is de isolatiewaarde. PIR 

is het efficiëntste materiaal om een gebouw 

slim te isoleren: met een gedeclareerde 

lambda-waarde (λD) van 0,022 W/m.K 

presteert PIR beter dan eender welk ander 

materiaal, waardoor je ook slanker kan  

isoleren.

Resol hardschuim evenaart de isolatiewaarde  

van Utherm Premium isolatieplaten (λD van 

0,020 W/m.K). Hierdoor kan je slanker 

isoleren. Dankzij de hoge brandweerstand 

Zowel bij bouw- als verbouwprojecten moet 

de isolatie in dak, muren en vloer altijd  

voldoen aan Umax = 0,24 W/m2K. Maar  

eigenlijk isoleer je beter meer.  

Beperk je isolatie dus niet tot de wettelijke 

eis en voorzie waar je kan zeker 12 of 14 cm 

isolatie. Want door dikker te isoleren bespaar 

je op termijn heel wat energie en kosten.

Bij Unilin Insulation vind je het meest uitgebreide assortiment 
isolatieoplossingen om hellende en platte daken, vloeren en muren optimaal 
te isoleren. Met de PIR isolatieplaten uit het Utherm gamma en de resol 
isolatieplaat van Usafe bouw je zelfs bijna-energieneutraal zonder dat je 
daarvoor energiebesparende technieken nodig hebt. 

zijn resol hardschuim platen ook ideaal voor 

projecten waar extra eisen gesteld worden 

aan brandwerendheid. Het dampopen 

karakter maakt ze bovendien uiterst  

geschikt voor houtskeletbouw. De platen 

zorgen ervoor dat de constructie kan 

blijven ademen en er geen vochtophoping 

door condensatie ontstaat.
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De bouwregelgeving en de eisen met betrekking tot energie prestatie worden 
alsmaar strenger, het bouwproces zelf alsmaar complexer. Dan komt een 
partner die je ontzorgt als geroepen: iemand die je niet alleen de geschikte 
isolatie oplossing aanreikt, maar je ook kan adviseren van a tot z. 

MÉÉR BIEDEN 
DAN ISOLATIE

JE PARTNER VOOR ELK PROJECT

Al meer dan 45 jaar maakt Unilin Insulation 

dakelementen voor het hellend dak. Vanuit 

deze ervaring en technologische knowhow 

is het gamma uitgebreid met hoogwaardige 

isolatieplaten uit polyisocyanuraat (PIR) 

en resol hardschuim. Beide bieden een 

effi  ciënte en duurzame isolatieoplossing 

voor elke toepassing. Het maakt van Unilin 

Insulation een toonaangevende speler in de 

Europese isolatiemarkt.

Bij Unilin Insulation vind je niet alleen alle 

producten om de gebouwen van morgen 

te isoleren en het comfort binnenin te 

verbeteren. Je krijgt er ook de nodige 

ondersteuning om in jouw situatie de juiste 

keuzes te maken. 

Unilin Insulation heeft bovendien de 

expertise en de ambitie om te blijven 

innoveren met producten die voldoen aan 

de specifi caties van de meest veeleisende 

projecten. Dat vertaalt zich in een uitgebreid 

en up-to-date productassortiment met hoge 

isolatiewaardes, een groot plaatsingsgemak 

en de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Unilin Insulation is daarmee een 

betrouwbare partner voor elk project.
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  Marktleider op de Europese PIR markt

   Het meest uitgebreide assortiment isolatieoplossingen

  6 productiesites en 5 verkoop- en supportafdelingen in Europa, 
met hoofdkwartier in België

PASKLARE OPLOSSINGEN VOOR ALLE ISOLATIETOEPASSINGEN 

Unilin Insulation maakt deel uit van de 

groep Unilin. De groep bestaat uit 3 

divisies: Flooring (laminaat, parket en 

vinyl), Panels (spaan- en MDF platen, 

decoratieve panelen) en Insulation 

(diverse isolatietoepassingen). 

Unilin is onderdeel van het 

Amerikaanse beurs genoteerde 

Mohawk Industries Inc., wereldwijde 

marktleider in vloerbekleding. 

UNILIN INSULATION,
UW PARTNER 
VOOR PASKLARE 
OPLOSSINGEN

Unilin Insulation is al vele jaren 

een begrip in de bouwwereld, als 

de grootste Europese speler van 

PIR isolatieplaten en als absolute 

marktleider in Europa wat betreft 

zelfdragende dakelementen. Unilin 

Insulation brengt pasklare oplossingen 

voor alle isolatietoepassingen, zowel 

voor nieuwbouw- als renovatie-

projecten. Ook Xtratherm behoort 

sinds 2015 tot Unilin Insulation.
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JE GARANTIE
VOOR TOPKWALITEIT

CE-MARKERING

ATG-MARKERING

EPD

DUBOKEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

In Europa is een CE-markering voor 

isolatieplaten verplicht. De standaard 

Utherm PIR isolatieplaten met gasdichte 

cacheerlaag behalen volgens deze methode 

al een gedeclareerde lambda-waarde (λD)

van 0,022 W/m.K. EPB prestaties en 

-premies berekenen doe je aan de hand van 

deze gedeclareerde waarde. Voor Utherm 

Premium en Usafe geldt zelfs 0,020 W/m.K. 

De ATG-markering is een vrijwillig 

kwaliteitsmerk, waarbij het volledige 

productieproces aan een periodieke 

en zeer strenge externe controle wordt 

onderworpen. Niet elke isolatiefabrikant 

heeft een ATG-markering in zijn bezit. Met 

deze bepalingsmethode behaalt Utherm 

PIR standaard een zeer performante 

lambda-waarde na veroudering (= op lange 

termijn) van 0,023 W/m.K. Ook met deze 

vrijwillige methode scoren de isolatieplaten 

van Unilin Insulation dus uitstekend.

De onafhankelijk geverifi eerde milieupro-

ductverklaring bevat alle informatie over de 

impact van de Utherm en Usafe producten 

op het milieu die een derde partij nodig 

heeft om een levenscyclusanalyse (LCA-

analyse) uit te voeren op gebouwniveau. 

De EPD kan gebruikt worden in het kader 

van bv. een BREEAM attestering.

Uit de toetsing door DUBOkeur blijkt dat 

de getoetste Utherm producten tot de 

milieutechnische top behoren en daarom 

een duurzame keuze zijn. De toetsing 

gebeurt door middel van een LCA-analyse 

op basis van het NIBE reglement.

Dit certifi caat bewijst dat de isolatie van 

Unilin Insulation voldoet aan de hoogste 

Franse kwaliteitsstandaard met betrekking 

tot de eventuele vrijgave van volatiele stoff en 

in het binnenklimaat van een gebouw.
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FM APPROVED ISO 14001

FM Approved is een keurmerk voor 

risicobeperking en schadepreventie. 

Dit certifi caat bewijst dat welbepaalde 

plat dak systemen inclusief Utherm isolatie, 

dakbedekking en ondergrond voldoen aan 

de strenge kwaliteitseisen gesteld door 

verzekeraar FM Global. De kwaliteitseisen 

betreff en o.a. brandveiligheid, 

windweerstand, hagelweerstand en 

beloopbaarheid van het daksysteem. 

De goedgekeurde systemen kunnen 

geraadpleegd worden via www.roofnav.com.

De productievestigingen van Unilin 

Insulation voldoen volgens het 

onafhankelijk bureau SGS aan de milieu-

managementstandaard ISO 14001.

Voor alle technische vragen, neem 

contact op met Technical Services via 

+32 56 65 34 75 of tsi@unilin.com

Met Unilin Insulation ben 
je altijd zeker van een 
kwalitatief hoogstaand 
resultaat.
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De isolatieplaten van 
Unilin Insulation voldoen 
aan de strengste eisen en 
technische voorwaarden 
die in de meest 
uiteenlopende projecten 
worden gesteld.
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MET OOG
VOOR DUURZAAMHEID

Voor Unilin is duurzaamheid deel van het bedrijfsbeleid. 
Unilin Insulation zet dan ook sterk in op het beperken van 
de milieu-impact van zijn isolatieproducten. 

DE TOTALE MILIEU-IMPACT

Om de milieu-impact op een objectieve 

manier aan te tonen, werd een levenscyclus-

analyse uitgevoerd op de isolatieplaten van 

Unilin Insulation. De analyse is geverifi eerd 

door een onafhankelijke organisatie en 

bevestigd in een Environmental Product 

Declaration (EPD).

Een EPD is een milieuproductverklaring 

met gedetailleerde, kwantitatieve en 

gecertifi ceerde informatie over de milieu- 

en gezondheidsaspecten van een product, 

gebaseerd op zijn levenscyclusanalyse. 

Architecten en studiebureaus kunnen op 

basis van de EPD’s van gebruikte producten 

de totale milieu-impact van een gebouw 
berekenen. Met Unilin isolatieplaten scoort 

een gebouw beter in BREEAM, de meest 

gekende methode om de duurzaamheid 

van gebouwen te certifi ceren. 

Alle EPD’s en technische documenten vind 

je terug op www.unilininsulation.com

Unilin Insulation is fabrikant van 

PIR isolatieplaten, resol hardschuim platen 

en van dakelementen. PIR is een vorm van 

PU, wat staat voor polyurethaan. Het is een 

kunststof gemaakt uit polyol en MDI. PU is 

niet meer weg te denken uit de bouwwereld. 

Het wordt gebruikt in platen, panelen en 

schuim.

De resol hardschuim platen van Unilin 

Insulation zijn gemaakt op basis van 

fenolharsen. In tegenstelling tot PIR komt er 

geen MDI aan te pas. Door bewerking met 

warmte en blaasmiddel wordt een zeer fi jne 

en 100% gesloten celstructuur bekomen. Dit 

bezorgt resol hardschuim platen een extra 

hoge isolatiewaarde en brandweerstand.

PU en resol zijn duurzame isolatiematerialen

met een lange levenscyclus. Ze gaan even 

lang mee als het gebouw waarin ze gebruikt 

worden en geven sterke  isolatieprestaties. 

Dankzij de gesloten cellenstructuur zijn 

het bovendien lichte producten. Licht in 

transport, maar ook in gebruik. 

De constructie waar de isolatie in verwerkt 

wordt, bestaat hierdoor uit minder zwaar 

materiaal. En ook dat is goed voor het milieu.
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VEILIGHEID ALS 
EERSTE PRIORITEIT
Unilin Insulation zet sterk in op veiligheid en gaat voluit voor een ‘zero-harm 
company’. We sporen werknemers op alle niveaus aan een werkomgeving 
te creëren waar iedereen zich op elk moment verantwoordelijk gedraagt. 
Veiligheid is prioriteit en een vast onderdeel van de bedrijfscultuur.

Elke medewerker draagt ook zijn 
verantwoordelijkheid. Niet omdat het moet, 

maar omdat het in de veiligheidscultuur 

zit ingebakken. Zo kunnen medewerkers 

zelf de productie stilleggen als zij dat om 

veiligheidsredenen nodig achten. Als zero-

harm company kan je nu eenmaal niet 

voorzichtig genoeg zijn om alle menselijke 

ellende die een arbeidsongeval veroorzaakt 

te helpen voorkomen!

Bij Unilin Insulation streven we er al jaren 

naar het aantal arbeidsongevallen te 

herleiden tot nul. Dat realiseren vraagt 

een blijvende cultuurverandering en 

een volgehouden inspanning. In al onze 

activiteiten, op alle niveaus, van de vloer 

tot het management… Al onze werknemers 

worden betrokken bij het tot stand brengen 

van een permanente veiligheidscultuur en 

van een omgeving waarin iedereen zich 

gerust én goed voelt. Fysiek en mentaal.

Die verandering van bedrijfscultuur wordt 

getrokken door de leidinggevenden. Zij 

hebben een cruciale voorbeeldfunctie 

en zijn het best geplaatst om hun teams 

te stimuleren en te coachen tot veilig en 

verantwoord gedrag.

Een veilige 
werkomgeving creëren 
vraagt een permanente 
inspanning van 
iedereen.
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BOUWEN & 
RENOVEREN 
IS ÉÉRST SLIM 
ISOLEREN

DE GOEDKOOPSTE ENERGIE IS DE ENERGIE DIE JE NIET VERBRUIKT.

De wetgeving voor bouwen en renoveren 

wordt alsmaar strenger. Sinds 2018 moet 

een nieuwe woning een E-peil van 40 halen, 

tegen 2021 is dat zelfs E30. Het wordt dus 

steeds belangrijker om het ontwerp van je 

woning slim aan te pakken. 

Uiteraard zorgen ook energieopwekkende 

technieken (zonnepanelen, zonneboilers, 

warmtepompen) ervoor dat je energiefac-

tuur daalt. Hou er wel rekening mee dat je 

al deze installaties ook moet onderhouden 

en na verloop van tijd zelfs vervangen.

Je project slim aanpakken is de boodschap. 

Het enige duurzame principe om je energie-

factuur te laten dalen, is ervoor  zorgen dat 

er geen energie verloren gaat. 

Hoe? Alles begint met een goed geïsoleerde

bouwschil. Want door het dak, de muren 

en vloeren van een woning optimaal te 

isoleren, verlaag je het energieverbruik en 

kunnen installaties meteen kleiner 

gedimensioneerd worden. Zo bespaar je 

tweemaal. Bovendien verhoog je het 

wooncomfort én de waarde van je huis.

Betere energieprestaties, meer 

wooncomfort en meer rendement op lange 

termijn, dat is pas slim investeren! En die 

kans om het meteen goed te doen, krijg je 

maar éénmaal.

30% van het 
warmteverlies gaat 

via het dak!
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SLIM ISOLEREN? 
START MET HET DAK!

BOUWSCHIL?

Als je weet dat 30% van de warmte verloren 

gaat via het dak – wat nefast is voor de 

energiezuinigheid van een woning – focus 

je beter eerst op goede dakisolatie. Na het 

dak kan je ook muren en vloeren isoleren.

De bouwschil vormt de grens tussen de 

woonruimte en de buitenwereld, en bestaat 

uit het dak, vloeren, muren, ramen en 

deuren. 

De driestappenstrategie 
om een energiezuinig 
gebouw te ontwerpen. 

STAP 1

STAP 3

STAP 2

Het energieverbruik tot 

een minimum beperken 

door goed te isoleren!

Eventuele fossiele 

energie bronnen zo 

effi  ciënt mogelijk 

gebruiken.

Voor de nog benodigde 

hoeveelheid energie 

maximaal gebruikmaken 

van energie uit hernieuw-

bare bronnen.

Trias Energetica

RAMEN

15%

KOUDEBRUGGEN

5%

VENTILATIE
EN VERLIEZEN

20%

VLOER

10%

MUREN

20%

DAK

30%
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BEREKEN DE ISOLATIEDIKTE
Gekende R-waarde: R = 4,50 m2K/W

ALTERNATIEF ISOLATIEMATERIAAL

ABC VAN ISOLEREN

λ (LAMBDA) = warmtegeleidbaarheid  

(materiaaleigenschap) = de hoeveelheid 

warmte die het materiaal doorlaat. Hoe  

lager de λ-waarde, hoe minder warmte-

verlies, hoe beter de isolatie.

R = warmteweerstand (producteigenschap) 

= de hoeveelheid warmte die het materiaal 

tegenhoudt, in relatie tot de dikte. Hoe 

 hoger de R-waarde, hoe minder  

warmteverlies, hoe beter de isolatie. 

U = warmtetransmissie (constructie- 

eigenschap) = de hoeveelheid warmte die 

doorheen een constructie gaat (bv. het 

dak). Hoe lager de U-waarde, hoe minder 

warmteverlies, hoe beter geïsoleerd.

K = warmteverlies (gebouweigenschap) =  

de hoeveelheid warmte die een heel  

gebouw verliest via de bouwschil. Hoe  

lager het K-peil, hoe minder warmteverlies, 

hoe beter geïsoleerd.

E = energieprestatie (gebouweigenschap) = 

de hoeveelheid energie die een gebouw  

nodig heeft om in te leven. Hoe lager het 

E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

S = Het S-peil bepaalt hoeveel energie de 

wooneenheid zal nodig hebben om de  

temperatuur van de woning op peil te  

houden. Hoe minder energie nodig is en hoe 

efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil.  

Het S-peil vervangt het K-peil en de netto 

energiebehoefte (NE) in de EPB-aangifte.

(λ-waarde = 0,020 W/m.K)

d = R.λ

d = 4,5 m2K/W x 0,020 W/m.K = 0,09 m

9 cm
16 cm

Om een R-waarde van 4,5 m2K/W te bekomen met PIR of resol isolatie (λ-waarde =  

0,020 W/m.K) moet je 9 cm dik isoleren. Om dezelfde R-waarde van 4,5 m2K/W te bekomen 

met alternatief isolatiemateriaal (λ-waarde = 0,035 W/m.K) moet je al 16 cm dik isoleren. 

(λ-waarde = 0,035 W/m.K)

d = R.λ

d = 4,5 m2K/W x 0,035 W/m.K = 0,16 m
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BEREKEN DE R-WAARDE

ALTERNATIEF ISOLATIEMATERIAAL

Gekende isolatiedikte: d = 9 cm

Met PIR en resol isoleer je beter 
voor dezelfde dikte. Met andere 
woorden: om dezelfde R-waarde 
te bekomen, isoleer je met 
isolatieplaten van Unilin Insulation 
slanker (je wint ruimte) en dus ook 
kosteneffi  ciënter (je hebt minder 
isolatiemateriaal nodig).

Je kan er natuurlijk ook bewust 
voor kiezen om wel dikker te 
isoleren: een verdubbeling van 
de R-waarde – door 2x dikker te 
isoleren – betekent een halvering 
van het energieverlies.

Conclusie

9 cm 9 cm

(λ-waarde = 0,020 W/m.K)

R = d/λ

R = 0,09 m ÷ 0,020 W/m.K = 4,50 m2K/W

Isoleer je 9 cm met alternatief isolatiemateriaal, dan bekom je een lagere R-waarde van 

2,57 m2K/W. 

(λ-waarde = 0,035 W/m.K)

R = d/λ

d = 0,09 m ÷ 0,035 W/m.K = 2,57 m2K/W
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ONZE SLIMME 
PRODUCTEN
Elke isolatieoplossing in het assortiment kan uitstekende prestaties voorleggen. 
En dan zijn er ook nog enkele smart producten die méér doen dan isoleren…

Meer dan isolatie 
bieden we slimme 
producten voor een 
hoger wooncomfort.
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UTHERM SARKING L COMFORT

1

3

2

Houtvezelonderdak 

inbegrepen

Buitenkant isoleren = 

minder koudebruggen 

door plaatsing op kepers

Voor de technische info 

zie pagina 80

Hoge isolatiewaarde 

+ direct wind- en 

waterdicht + betere 

geluidwering

ISOLATIEPLAAT MET HOUTVEZELONDERDAK 
VOOR EEN NOG BETERE GELUIDWERING

Utherm Sarking L Comfort isolatieplaten zijn aan 

beide zijden afgewerkt met een meerlaags gasdicht 

laminaat en aan de buitenkant bekleed met een 

houtvezelonderdak (35 mm). Zo verhoogt Utherm 

Sarking L Comfort het thermische én het akoestische 

comfort in huis. Het houtvezelonderdak dempt 

storende geluiden van buitenaf en zorgt voor een 

direct waterdicht dak.

De tand- & groefverbinding verzekert bovendien een 

perfect winddichte aansluiting.

Voordelen
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UTHERM WALL L FLEX

HYBRIDE ISOLATIEPLAAT OM 
SNEL EN EFFICIËNT SPOUWMUREN 
TE ISOLEREN

Met Utherm Wall L Flex combineer je de 

hoge isolatiewaarde van harde PIR isolatie 

met de fl exibiliteit van zachte minerale wol. 

Utherm Wall L Flex bestaat namelijk uit een 

PIR plaat die aan weerszijden afgewerkt is 

met een meerlaags gasdicht laminaat en 

aan één zijde bekleed is met een extra laag 

minerale wol van 25 mm.

Het voordeel? De minerale wol vult 

oneff enheden van de binnenmuur op, laat 

de isolatieplaten perfect aansluiten tegen 

de muur en voorkomt zo luchtcirculatie 

achter de platen. Zo vermijd je dat koude 

luchtstromingen achter de platen het 

isolerend eff ect tenietdoen.

1

2

3

Isolatieplaat met een laag 

minerale wol aan 1 zijde

Sluit perfect aan tegen elke 

muur = geen luchtcirculatie en 

windspoeling

Minder energieverlies + 

hoge isolatie waarde = hoge 

thermische prestatie

Voordelen

Voor de technische info

zie pagina 38
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UTHERM ATTIC

1

3

2

Isoleren en afwerken 

in één 

Ook snel en eenvoudig 

zelf te plaatsen mits wat 

doe-het-zelfervaring

Luchtdicht dankzij 

een uitstekend tand- 

& groefsysteem en 

geïntegreerd dampscherm

DE ZOLDER AAN DE BINNENKANT ISOLEREN 
EN AFWERKEN IN ÉÉN BEWEGING

Met Utherm Attic isoleer je effi  ciënt een dak aan de 

binnen kant (of de zoldervloer) én werk je tegelijkertijd 

de zolder af. Controleer steeds of er een onderdak 

aanwezig is. 

Isoleren en afwerken ineen dus, dankzij de Utherm 

Attic isolatie plaat met geïntegreerd dampscherm en 

een afwerkingsplaat (gipsvezel of gipskarton voor het 

dak, OSB- of spaanplaten voor de zoldervloer). 

Utherm Attic is zo de meest eenvoudige 

isolatieoplossing voor elk renovatieproject maar 

uiteraard ook geschikt voor nieuwbouw. 

Voordelen

Voor de technische info

zie pagina 132
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PREMIUM

SLANKER ISOLEREN EN 
JE ENERGIEPRESTATIES 
OPTIMALISEREN MET 
UTHERM PREMIUM

U = 0,15 
W/m2K 

(passiefniveau)

37% 
slanker

EXTRA

13% 
slanker

  Slank isoleren = meer ruimte voor jouw project

  Uitstekende energieprestaties met een lage lambda-waarde 
van 0,020 W/m.K

  Minder isolatie gebruiken = denken aan het milieu

  Brandreactie klasse D

Alternatief 
isolatiemateriaal

13 cm15 cm

23 cm
λ-waarde = 

0,035 W/m.K λ-waarde = 

0,022 W/m.K
λ-waarde = 

0,020 W/m.K

DIKTEWINST
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lambda-waarde:

0,020 
W/m.K

UTHERM PREMIUM WALL A

DE GEVEL EXTRA SLANK ISOLEREN

Met de introductie van de nieuwe Utherm Premium 

Wall A combineert Unilin Insulation de voordelen van 

de Utherm Premium Wall LE en de Utherm Wall A in 

één isolatieplaat.

Dit maakt het de ideale PIR oplossing om extra slank 

te isoleren in de geventileerde gevel. 

1

3

2

Lambda-waarde: 

0,020 W/m.K

Verbeterde brandweerstand 

(brandreactieklasse D)

Extra slank isoleren

Voordelen

Voor de technische info 

zie pagina 42
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EFFICIËNT, SLANK & 
DUURZAAM ISOLEREN 
MET USAFE

  Groot formaat zorgt voor extra snelle verwerking

  Toepasbaar in zowel massiefbouw als houtskeletbouw

  Ideaal voor geventileerde regendichte gevel

  Geschikt voor hoogbouw

DE VOORDELEN VAN USAFE

Usafe isolatieplaten zijn altijd een 

veilige keuze. Ze combineren een 

groot verwerkingsgemak met sterke 

energieprestaties en een uitstekende 

brandwerendheid. Dat hebben ze 

vooral te danken aan het  materiaal 

waaruit ze gemaakt zijn: resol 

 hardschuim. 

De compacte cellenstructuur van 

resol hardschuim maakt ze bijzonder 

licht. Versnijden en verzagen gaat 

gemakkelijk en  zonder veel stof. Het 

hardschuim bevat geen schadelijke 

vezels. Dat betekent dat huidirritaties 

tijdens het verwerken uitgesloten zijn.

Omdat resol hardschuim een 

hoge isolatiewaarde en lage 

 warmtegeleidingscoëffi  ciënt heeft, 

kan je met  Usafe  isolatieplaten ook 

slanker isoleren. Je hebt minder 

isolatie materiaal nodig en dat is best 

handig. Je werkt sneller, je spaart 

kosten uit en je wint plaats. Zo hou je 

binnen meer leefruimte over terwijl de 

energieprestatie voor dezelfde dikte 

aanzienlijk beter is. In vergelijking met 

een alternatief  isolatiemateriaal ligt 

de U-waarde (het warmteverlies) van 

de Usafe  isolatieplaten gevoelig lager.

Tot slot: Usafe isolatieplaten in resol 

hardschuim hebben een hogere 

brandweerstand en zijn ideaal om 

geventileerde gevels in middelhoge  

en hoge gebouwen (massiefbouw of 

houtskelet) te isoleren.

26



USAFE WALL LB

DE IDEALE RESOL OPLOSSING VOOR 
DE GEVENTILEERDE GEVEL

In het nieuwe Usafe gamma brengt Unilin Insulation 

de Usafe Wall LB als ideale resol oplossing voor de 

geventileerde gevel.

De extra hoge brandweerstand zorgt ervoor dat de 

Usafe Wall LB ook geschikt is voor het brandveilig 

isoleren van hoge gebouwen.

Met zijn gunstige λ- waarde vormt deze plaat de 

perfecte resol isolatieoplossing voor muren.

1

3

2

Gunstige lambda-waarde

Licht en gemakkelijk te 

versnijden

Extra hoge 

brandweerstand

Voordelen

Voor de technische info 

zie pagina 44
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Isolatieoplossingen 
bieden waarmee 
je een gevoelig 
verschil kan maken, 
daar streven we naar. 
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WALL FLOOR SARKING FLAT ROOF ATTIC

VOOR ALLES EEN 
ISOLATIEOPLOSSING

  Meest uitgebreide assortiment isolatieoplossingen voor 
daken, spouwen, vloeren en industriële toepassingen

  Met PIR en resol isoleer je niet alleen energieperformanter
maar ook slanker (ruimtewinst)

  Perfect winddicht met tand- & groefsysteem voor optimale 
aansluiting of rechte kanten waardoor geen luchtcirculatie 
mogelijk is (zeker bij afwerking met Unitape)

  Uitstekende dimensionele stabiliteit, hoge drukvastheid en
goede brandwerendheid

  Licht van gewicht, dus minder arbeidsintensief en minder 
constructie-belastend

  Makkelijk te verwerken (van verzagen tot monteren)
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Wall

We blijven 
onze producten 
innoveren, 
bijvoorbeeld 
met een tand- 
& groefsysteem 
om isolatieplaten 
nog makkelijker 
te plaatsen.
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Utherm 
Wall K Gyp

Utherm 
Wall L

Utherm 
Wall A

Utherm 
Wall K Gyp H

Utherm 
Premium
Wall LE

Utherm 
Wall L Flex

Utherm 
Premium 
Wall A

Utherm 
Wall K Gyp

Utherm 
Wall LE

Utherm 
Wall A

Utherm 
Wall K Gyp H

Utherm 
Premium
Wall LE

Utherm 
Premium 
Wall A

Usafe 
Wall LB

ONS ADVIES VOOR
JOUW MUURISOLATIE
Welke muur wil je isoleren?

Isoleren 
langs buiten

-
Gevel-

metselwerk

Isoleren 
langs buiten

-
Gevel-

beplating

Isoleren 
langs binnen

Standaard 
oplossing

Standaard 
oplossing

Standaard 
oplossing

Vochtige 
ruimte

Extra slank 
isoleren

Extra slank 
isoleren

Oneff en
binnenblad

Woning Project

4848

4646

38

40

42 42

32

36

34

36

40

44
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UTHERM Wall L

Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor 
de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Toepassing Isolatieplaten voor de spouwmuur en
na-isolatie van de zolderruimte 
(van binnenuit)

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat 
voor spouwmuur

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Wall L: 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 ü
* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ 

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
ATG

K57973
2853, H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall L v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall LE

Utherm Wall LE is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse E voor de spouwmuur. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat.

Toepassing Isolatieplaten voor de spouwmuur

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding LE: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat voor 
spouwmuur met 

brandklasse E

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Wall LE: 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 vanaf 1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 vanaf 1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ 

50-100

Brandreactieklasse E volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall LE Extra slanke 
isolatieplaat voor 

spouwmuur

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Premium Wall LE: 1.200 x 600 mm

63 3,15 8 5,76 80 57,60 1.267,20 vanaf 1.000 m2

84 4,20 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

95 4,75 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

117 5,85 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

Utherm Premium Wall LE is een extra slanke 
PIR isolatieplaat Euroklasse E voor de 
spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Toepassing Isolatieplaten voor de spouwmuur

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,020 W/m.K

Bekleding LE: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Premium

lambdawaarde:

0,020 
W/m.K
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,020 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ 

50-100

Brandreactieklasse E volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%
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Attesten

SIA 155/18050061

 λ 0,020 W/m.K

DOP Utherm Premium Wall LE v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall L Flex

Utherm Wall L Flex is een PIR isolatieplaat 
voor de ruwe spouwmuur, bv. bij renovatie, en 
is aan beide zijden bekleed met en meerlaags 
gasdicht laminaat. Deze plaat is aan één zijde 
voorzien van een minerale wollaag van 25 mm.

Toepassing Isolatieplaten voor de ruwe spouw-
muur met een extra laag minerale wol 
van 25 mm tegen convectie

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K
R-waarde minerale wol (MW): 
max. 0,70 m2.K/W

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
Flex: minerale wol van 25 mm aan 
één zijde

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden 

Isolatieplaat voor 
spouwmuur met 
minerale wollaag

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Wall L Flex: 1.200 x 600 mm

40 + 25 2,50 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

50 + 25 2,95 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü

60 + 25 3,40 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

70 + 25 3,85 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

80 + 25 4,30 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

90 + 25 4,75 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

100 + 25 5,20 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

120 + 25 6,15 4 2,16 36 25,92 570,24 ü

140 + 25 7,05 3 2,16 30 21,60 475,20 ü

160 + 25 7,95 2 1,44 28 20,16 443,52 ü
* Afwijkende levertermijnen in overleg met UNILIN Insulation

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

lambdawaarde:

0,035 
W/m.K
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λD PIR: 0,022 W/m.K                                                                                                                                  
MW: 0,035 W/m.K

Drukweerstand van het PIR schuim bij 10% 
vervorming: CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Loodrechte treksterkte van het PIR schuim TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur van
het PIR schuim

DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)

Waterabsorptie lange termijn van het
PIR schuim

WL(T)2 < 2%

Attesten

KOMO K57973 (PIR)
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UTHERM Wall A

Utherm Wall A is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse D ideaal voor de geventileerde 
gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed 
met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding 
van 50 μm.

Toepassing Isolatieplaten voor de spouwmuur, 
toepasbaar in geventileerde gevels

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR)  
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding A: lichtgewafelde, gasdichte zuivere 
aluminium van ca. 50 μm

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden 

Isolatieplaat voor 
geventileerde 

gevel

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Wall A: 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 vanaf 1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 vanaf 1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

40



BE-NL-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse D-s2, d0 volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)
B-s1, d0 (End-Use Eternit 
gevelbekleding, contacteer Unilin voor 
toepassingsvoorwaarden)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall A v2

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
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UTHERM Wall A Extra slanke 
isolatieplaat voor 

geventileerde 
gevel

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Premium Wall A: 1.200 x 600 mm

60 3,00 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

80 4,00 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

100 5,00 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

120 6,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

Utherm Premium Wall A is een extra-slanke 
PIR isolatieplaat Euroklasse D ideaal voor de 
geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide 
zijden bekleed met een gasdichte zuivere 
aluminiumbekleding van 50 μm.

Toepassing Isolatieplaten voor de spouwmuur, 
toepasbaar in geventileerde gevels

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,020 W/m.K

Bekleding A: lichtgewafelde, gasdichte zuivere 
aluminium van ca. 50 μm

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Premium

lambdawaarde:

0,020 
W/m.K
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,020 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse D-s2, d0 volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)
B-s1, d0 (End-Use Eternit 
gevelbekleding, contacteer Unilin voor 
toepassingsvoorwaarden)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%
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Attesten

λ 0,020 W/m.K

DOP Utherm Premium Wall A v1

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
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USAFE Wall LB

Usafe Wall LB is een extra slanke resol 
isolatieplaat Euroklasse B voor de 
geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide 
zijden bekleed met een meerlaags micro-
geperforeerd laminaat.

Toepassing Isolatieplaten voor geventileerde 
regendichte gevels

Isolatie Fenolschuim (Resolschuim / PF) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD):
0,023 W/m.K (d < 50 mm)                                                                               
0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm)                                                                           
0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Bekleding LB: meerlaags micro-geperforeerd 
laminaat

Afmetingen Standaard: 2.400 x 1.200 mm

Randafwerking 1.200 x 600 mm: 
Trapsponning aan de 4 zijden

2.400 x 1.200 mm:
Recht aan de 4 zijden

Extra slanke Resol 
isolatieplaat voor 

geventileerde 
gevel

lambda-waarde:

0,020
- 

0,023 
W/m.K
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Usafe Wall LB: 1.200 x 600 mm

40 1,70 12 8,64 60 43,20 475,20 vanaf 
500 m2

60 2,85 8 5,76 40 28,80 316,80 vanaf 
500 m2

80 3,80 6 4,32 30 21,60 237,60 vanaf 
500 m2

100 5,00 5 3,60 25 18,00 198,00 vanaf 
500 m2

120 6,00 4 2,88 20 14,40 158,40 vanaf 
500 m2

* Afwijkende levertermijnen in overleg met UNILIN Insulation
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Usafe Wall LB: 2.400 x 1.200 mm

40 1,70 12 34,56 60 172,80 1.900,80 vanaf 
500 m2

60 2,85 8 23,04 40 115,20 1.267,20 vanaf 
500 m2

80 3,80 6 17,28 30 86,40 950,40 vanaf 
500 m2

100 5,00 5 14,40 25 72,00 792,00 vanaf 
500 m2

120 6,00 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
500 m2
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,023 W/m.K (d < 50 mm) 
0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm) 
0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 100 kPa (1,0 kg/cm2)

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV 
23°C, 50%RV

DS(70,90): ∆Єl,b≤1,5 / ∆Єd≤1,5
DS(N): ∆Єl,b≤0,5 / ∆Єd -

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(1) ≤ 5%

Dichtheid van het fenolschuim 36,5 kg/m3 ± 1,5 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het fenolschuim: μ

30-60

Brandreactieklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use gevelmetselwerk, 
min. dikte metselwerk 60 mm, 
min. dikte isolatie 20 mm)
B-s1, d0 (End-Use Eternit 
gevelbekleding, contacteer Unilin voor 
toepassingsvoorwaarden)

Attesten

KOMO
BBA

CTG-722/01 
4803 
Duitsland: WLS 021/WLS 024

λ 0,020 - 0,023 W/m.K

DOP Usafe LB v1

EPD BES 6001 RS0039

KOMO
BBA

DOP

EPD
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UTHERM Wall K Gyp

Utherm Wall K GYP is isolatie en afwerking in 
één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze 
plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat 
en aan één zijde voorzien van een gipskarton 
afwerkplaat van 12,5 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor de 
na-isolatie van muren en wanden van 
binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding K: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
Gyp: gipskarton van 12,50 mm aan 
één zijde

Afmetingen Standaard: 2.600 x 600 mm of 
2.600 x 1.200 mm

Randafwerking Combinatie met rechte kanten 
aan de 4 zijden en gipskarton 
afgeschuind

Samengestelde 
solatieplaat voor 

na-isolatie van 
binnenmuur

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K
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Wall K Gyp: 2.600 x 600 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 54 87,36 15,90 ü
40 + 12,50 1,85 40 12,50 44 71,76 16,40 ü
50 + 12,50 2,30 50 12,50 36 59,28 16,90 ü
60 + 12,50 2,80 60 12,50 32 49,92 17,40 ü
80 + 12,50 3,70 80 12,50 24 40,56 18,40 ü
100 + 12,50 4,60 100 12,50 20 28,08 19,40 ü
120 + 12,50 5,50 120 12,50 16 24,96 20,40 ü

* Afwijkende levertermijnen in overleg met UNILIN Insulation
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Wall K Gyp: 2.600 x 1.200 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 27 87,36 31,85 ü
40 + 12,50 1,85 40 12,50 22 71,76 32,85 ü
50 + 12,50 2,30 50 12,50 18 59,28 33,85 ü
60 + 12,50 2,80 60 12,50 16 49,92 34,85 ü
80 + 12,50 3,70 80 12,50 12 40,56 36,85 ü
100 + 12,50 4,60 100 12,50 10 28,08 38,85 ü
120 + 12,50 5,50 120 12,50 8 24,96 40,85 ü

46



BE-NL-22-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
T

H
E

R
M

W
al

l K
 G

yp

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K
Gyp: 0,210 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall K Gyp v3
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UTHERM Wall K Gyp H

Utherm Wall K GYP H is isolatie en afwerking in 
één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze 
plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat 
en aan één zijde voorzien van een water- en 
vochtbestendige gipskarton afwerkplaat van 
12,5 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor de 
na-isolatie van muren en wanden van 
binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding K: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
Gyp H: WPR gipskarton van 
12,50 mm aan één zijde

Afmetingen Standaard: 2.600 x 1.200 mm

Randafwerking Combinatie met rechte kanten 
aan de 4 zijden en gipskarton 
afgeschuind

Samengestelde 
vochtbestendige 
isolatieplaat voor 

na-isolatie van 
binnenmuur

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Totale
dikte
[mm]

RD ISOL + Gyp

waarde
[m2K/W]

CE

Dikte 
isolatie 
[mm]

Dikte
Gyp

[mm]

Platen 
per pak

m2

per 
pallet

Gewicht
[kg/stuk]

In 
stock

Op 
aanvraag*

Wall K Gyp H: 2.600 x 1.200 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 27 87,36 31,85 ü

40 + 12,50 1,85 40 12,50 22 71,76 32,85 ü

50 + 12,50 2,30 50 12,50 18 59,28 33,85 ü

60 + 12,50 2,80 60 12,50 16 49,92 34,85 ü

80 + 12,50 3,70 80 12,50 12 40,56 36,85 ü

100 + 12,50 4,60 100 12,50 10 28,08 38,85 ü

120 + 12,50 5,50 120 12,50 8 24,96 40,85 ü
* Afwijkende levertermijnen in overleg met UNILIN Insulation
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K
Gyp: 0,210 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall K Gyp H v3
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN
SPOUWMUURISOLATIE

HET PRINCIPE

  Binnenspouwblad in dragend 

metselwerk of in gewapend beton. 

Het binnenspouwblad is luchtdicht of 

wordt luchtdicht afgewerkt zodat het 

luchtdrukverschil tussen spouw en 

binnenruimte geen aanleiding geeft 

tot vochtdoorslag en ervoor zorgt 

dat de regendoorslag afl oopt aan de 

spouwzijde van het buitenspouwblad.

.   Spouw, deels of volledig voorzien van 

een isolatiemateriaal, heeft als functie 

capillaire snede. Het aanbevolen 

type isolatieplaat is afhankelijk van 

het type gebouw en de geldende 

brandwetgeving.

  Buitenspouwblad in metselwerk; al 

dan niet afgewerkt met buitenpleister 

of verfl agen. Biedt bescherming tegen 

regen.

  de thermische eisen; 

  de blootstelling van de gevel aan wind 

en regen; 

  de detaillering van de gevel: gevelopper-

vlakte, aandeel gevelopeningen en plaats 

van de ramen, aanwezigheid van een 

dakoversteek, dorpels, (druip)lijsten, ...

  de gevelopbouw, de integratie en de 

aansluiting met de andere structuur-

elementen (funderingen, vloeren, dak, …); 

   de keuze van de materialen in relatie tot 

de productkenmerken, het ontwerp en 

de plaatsingsmethode.

DE GEÏSOLEERDE SPOUWMUREN 
WORDEN ALS VOLGT 
OPGEBOUWD:

BIJ HET ONTWERPEN VAN DE 
GEVENTILEERDE SPOUWMUUR 
MOET REKENING GEHOUDEN 
WORDEN MET:

Voor deze toepassing kunnen de volgende 
types isolatieplaten gebruikt worden.

- UTHERM WALL

- UTHERM PREMIUM WALL

- USAFE WALL
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GEDEELTELIJKE SPOUWVULLING VOORDELEN

Men gaat ervan uit dat:

-  het neerslagwater aan beide zijden van 

het gevelmetselwerk kan afl open;

-  luchtstromingen in de spouw kunnen 

voorkomen.

Het volgende moet vermeden worden:

-  mortelresten in de restspouw bij het 

optrekken van het gevelmetselwerk;

-  mortelbaarden zodoende een correcte 

aansluiting van de isolatie tegen het 

binnenspouwblad te garanderen;

-  luchtstromingen tussen de isolatielaag 

en het binnenspouwblad.

-  De eventuele inwendige condensatie 

treedt op aan de binnenzijde van het 

buitenspouwblad;

-  Isolatie komt niet in contact met het 

condenswater;

-  Het buitenspouwblad kan snel drogen 

ten gevolge van de ventilatie in de 

spouw;

-  De isolatie komt nooit in contact met 

het buitenspouwblad;

-  Het buitenspouwblad mag dampdicht 

zijn of geverfd worden.

  
  W

al
l

Bij deelvulling, in het geval 

van gevelmetselwerk met  

traditionele mortel:

Luchtspouw ≥ 30 mm, op plan 

zodat rekening houdend met de 

uitvoeringstoleranties er een vrije 

en continue luchtspouw aan de 

gevelzijde aanwezig is.

Bij deelvulling, in het geval 

van gevel metselwerk met 

lijmmortel: 

Luchtspouw ≥ 20 mm, op plan 

zodat rekening houdend met de 

uitvoeringstoleranties er een vrije 

en continue luchtspouw aan de 

gevelzijde aanwezig is.

Opmerkingen
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1.  Utherm Wall, Premium Wall of 

Usafe Wall

2. Utherm Floor

3. Binnenspouwblad

4. Buitenspouwblad

5. Waterkerende laag

6. Open stootvoeg

7. Isolatieplug met spouwanker

8. Isolerende bouwsteen

9. Draagvloer

10. Uitvullingslaag

11. Randisolatiestrook

12. Vloerafwerkingslaag

13. Pleisterwerk

DE UITVOERING

Conform BUtgb-informatieblad met referentie 2011/1 “Geïsoleerde spouwmuren met

gevelmetselwerk”, Eurocode 6 en TV 264 van het WTCB.

1

2

3

4

5
6

7

89 10

12

13

11

Een geïsoleerde spouwmuur vraagt een 

nauwkeurige uitvoering. Hierbij wordt 

aangewezen eerst het binnenspouwblad 

op te trekken zodat mortelresten of 

baarden kunnen verwijderd worden.

Op deze manier wordt een vlakke 

ondergrond voor het isolatiemateriaal 

gerealiseerd. 

Langs- en rotatieluchtstromen moeten 

absoluut vermeden worden. Bij ruwe 

ondergronden, vb. bij renovatiewerken, 

wordt daarom bij voorkeur Utherm Wall L 

Flex geplaatst.

De isolatieplaten moeten goed 

aansluitend op het binnenspouwblad 

geplaatst worden. 

Het is noodzakelijk om de bouwdetails, 

zoals bv. raam- en deuraansluitingen, 

voor aanvang van de werken zodanig uit 

te werken dat koudebruggen vermeden 

worden. De isolatieplaten moeten over de 

volledige gevel doorgetrokken worden. 

Om het afstromende water naar buiten 

toe te evacueren zal onderaan de spouw 

en boven elke gevelonderbreking een 

waterdicht membraam worden geplaatst. 

Open stootvoegen (minstens 1 per 

lopende meter) worden voorzien boven 

elke waterkerende laag. De openingen 

moeten onvervuild vrij zijn om toe te laten 

water af te voeren.

AANDACHTSPUNTEN
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l
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   de afstand van de spouwankers tot de 

rand van de isolatie, loodrecht op de 

rand gemeten bedraagt ongeveer  

100 mm;

   de isolatieplaten worden op hun plaats 

gehouden door klemschijven op de 

spouwankers te voorzien of door 

kunststof pluggen;

   de waterdrup wordt gevormd door een 

vouw in de spouwankers of door een 

afvoervoorziening op de klemschijven 

of afstandshouders;

   plaatsing van de spouwankers in een 

zigzag patroon wordt aanbevolen.

   Aan spouwankers worden o.m. 

volgende eisen gesteld:

   de spouwankers moeten 

corrosiebestendig zijn;

   ter bevestiging van het 

buitenmetselwerk is het nodig om per 

m2 min. 5 spouwankers te plaatsen in 

het binnenspouwblad;

   de maximale afstand tussen  

2 spouwankers mag volgens  

NBN B24-401 ”Uitvoering van 

metselwerk” niet meer bedragen dan 

750 mm in horizontale richting en  

300 mm in verticale richting;

   voor spouwbreedtes tot en met  

130 mm wordt met een diameter 

van 4 mm gewerkt, voor grotere 

spouwbreedtes 5 mm;

SPOUWANKERS

De isolatieplaten zijn compatibel met 

elke ondergrond. De isolatieplaten 

moeten goed aansluitend op het 

binnenspouwblad geplaatst worden. 

De tand wordt naar boven gericht. De 

opeenvolgende lagen worden in het 

gevelvlak en ter hoogte van de hoeken 

met verspringende voegen geplaatst. 

Eventuele kieren en naden dienen 

opgevuld te worden met flexibel PU 

schuim.

De isolatieplaten worden mechanisch 

bevestigd d.m.v. spouwankers.

Tijdens de duur van de werken moeten 

de in opbouw zijnde muren en isolatie 

materiaal tegen de weersinvloeden 

beschermd worden.
Het isolatiepakket kan ook opgebouwd 

worden uit 2 isolatielagen. De platen 

worden in dat geval zowel horizontaal 

als verticaal als in de hoeken 

verspringend geplaatst. Men start 

met de plaatsing van twee rijen van 

de eerste laag, waarbij de eerste laag 

tegen het binnenspouwblad wordt 

begonnen met een halve plaat. 

De platen van de eerste laag worden 

voorlopig mechanisch bevestigd met 

één bevestiging per plaat. Vervolgens 

wordt de eerste rij van de tweede 

laag geplaatst. De spouwankers gaan 

doorheen de twee isolatielagen en 

worden verankerd in het binnen- en 

buitenspouwblad.

ISOLATIEPLATEN

PLAATSEN VAN 2 LAGEN 
ISOLATIE
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VERSNIJDEN ISOLATIEPLATEN INWENDIGE CONDENSATIE

WINDDICHTING ISOLEREN VAN KELDERMUREN

De Utherm Wall, Utherm Premium Wall 

en Usafe Wall isolatieplaten worden 

met een handzaag op de juiste maat 

gezaagd. Indien de Utherm Wall L Flex 

isolatieplaten op maat gezaagd worden, 

moet eerst de minerale wol met een 

breekmes doorgesneden worden op de 

gewenste plaats. Nadien wordt de PIR 

isolatie doorgezaagd met een handzaag.

Bij gedeeltelijke spouwvulling treedt 

inwendige condensatie steeds op aan 

de binnenzijde van het buitenspouwblad 

en nooit in de isolatie. Dampdichte 

isolatiematerialen zijn niet slechter en 

dampopen isolatiematerialen niet beter. 

De binnenruimte goed ventileren als 

manier om de damp af te voeren is veel 

efficiënter dan het ademen van de muren.

Een tweelaagse opbouw heeft het 

voordeel dat de eerste laag reeds 

winddicht is op voorwaarde dat de 

platen geschrankt ten opzichte van 

elkaar zijn geplaatst. De winddichting 

kan men bijkomend verzekeren door de 

naden van de buitenste laag te bedekken 

met Unitape. Dit is een optionele 

handeling bij isolatieplaten met tand- en 

groefverbinding.

PIR isolatieplaten mogen niet langdurig 

in contact komen met water om 

beschadiging van de bekleding van de 

plaat te vermijden. Het is noodzakelijk 

om de PIR isolatieplaten volledig 

waterdicht af te werken met een 

waterdichtingsmembraan. Het meest 

aangewezen type isolatieplaat voor deze 

toepassing is Utherm Roof B isolatie, 

die nadien afgewerkt wordt met een 

waterdichtingsmembraan.

1.  Utherm Roof B

2. Utherm Floor isolatie

3. Werkvloer

4. Waterdicht membraan

5. PE-folie

6. Lijm

7. Keldervloer

8. Keldermuur
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN
VOOR GEÏSOLEERDE 
GEVENTILEERDE GEVELS

HET PRINCIPE

  Binnenspouwblad in dragend 

metselwerk of in gewapend beton. 

Het binnenspouwblad is luchtdicht of 

wordt luchtdicht afgewerkt zodat het 

luchtdrukverschil tussen spouw en 

binnenruimte geen aanleiding geeft 

tot vochtdoorslag en ervoor zorgt 

dat de regendoorslag afl oopt aan de 

spouwzijde van de gevelbekleding.

.   Utherm of Usafe isolatie bevestigd aan 

het binnenspouwblad. Er worden 

4 schotelpluggen voorzien bij platen van 

1200 mm x 600 mm en 6 bij platen van 

2400 mm x 1200 mm. Het aanbevolen 

type isolatieplaat is afhankelijk van 

het type gebouw en de geldende 

brandwetgeving.

DE GEÏSOLEERDE GEVENTILEERDE 
GEVELS WORDEN ALS VOLGT 
OPGEBOUWD:

Voor deze toepassing kunnen de volgende 
types isolatieplaten gebruikt worden.

- UTHERM WALL A

- UTHERM PREMIUM WALL A

- USAFE WALL LB

   Frame van vochtbestendig 

materiaal, thermisch onderbroken 

door een laag isolatiemateriaal en 

mechanisch verankerd met RVS 

bevestigingsmiddelen aan het 

binnenspouwblad. 

   Gevelbekleding in sidings of beplating; 

bevestigd aan het frame en waterkerend 

afgewerkt. Geplaatst volgens de 

richtlijnen van de fabrikant van de 

bekleding. De isolatieplaten worden 

afgedekt met een waterdichte, damp-

open en UV-bestendige folie als de 

gevelbekleding niet regendicht is.
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NADELENVOORDELEN

-  Zeer geschikt voor thermisch renoveren 

van bestaande gevels;

-  Eventuele condensatie wordt direct 

weggeventileerd;

-  Vochtbestendig isolatiemateriaal met 

verbeterde brandreactie;

-  Winddichte buitenzijde indien de 

isolatienaden worden afgewerkt met 

Unitape of gevelfolie.

-  De uitvoering vraagt meer aandacht 

omdat de bekleding moet kunnen 

ventileren maar tevens waterkerend 

moet zijn.   
  W
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN VOOR 
UTHERM WALL K GYP (H)

HET PRINCIPE

  Wand: opgevat als spouwmuur, als 

massief metselwerk of als betonwand.

   Utherm Wall K Gyp (H): een PIR 

isolatieplaat met dampdichte bekleding 

voorzien aan één zijde van een 

gipskarton afwerkplaat.

DE WAND WORDT ALS VOLGT 
OPGEBOUWD:

Voor deze toepassing kunnen de volgende 
types isolatieplaten gebruikt worden.

- UTHERM WALL K GYP

- UTHERM WALL K GYP H

VOORDELEN

-  Gemakkelijk te plaatsen

-  Zorgt voor een verbeterde 

luchtdichtheid

-  Isolatie en afwerking in één stap

-  Beschikbaar in kamerhoog formaat
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TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het isoleren van buitenmuren aan de 

binnenzijde is niet altijd toepasbaar. 

De geschiktheid van de wand voor 

deze isolatietechniek moet grondig 

geïnspecteerd worden door de architect 

en aannemer voor aanvang van de 

werken.

Het is aangewezen om de 

evaluatierichtlijnen gepubliceerd door het 

VEA en het WTCB m.b.t. het uitvoeren 

van binnenisolatie te volgen.

Deze techniek is niet toepasbaar bij 

wanden met onder meer de volgende 

eigenschappen:

-  Wanden die regenwaterinfiltratie 

toelaten.

-  Wanden die vorstschade vertonen, 

vertoond hebben of wanden met een 

vorstgevoelige gevelbekleding.

-  Wanden die voorzien zijn van lagen 

met een hoge dampdichtheid zoals 

vb. geglazuurde tegels of dampdichte 

verflagen.

-  Wanden die langdurig vochtig zijn door 

hun blootstelling aan vb. slagregen.

-  Wanden die onderhevig zijn aan 

opstijgend vocht.

-  Wanden die slechts 1 baksteen dik zijn.

-  Wanden die dienst doen als draagmuur 

voor een ingewerkte tussenliggende 

houten vloer indien de houten structuur 

beschadigingen vertoont.

-  Wanden waarin leidingen verwerkt zijn 

die vorstgevoelig zijn.

Bijkomende voorwaarden voor een 

goede werking van binnenisolatie met 

Utherm Wall K Gyp (H) isolatieplaten:

-  Het gebouw moet wind- en waterdicht 

zijn voor aanvang van de werken.

-  Binnenklimaatklasse van het gebouw 

bedraagt klasse I, II of III. De Utherm 

Wall K Gyp (H) isolatieplaten kunnen 

niet gebruikt worden in een permanent 

vochtige ruimte.

-  Voldoende ventilatie van de 

binnenruimte is belangrijk, voornamelijk 

wanneer de luchtdichtheid van het 

gerenoveerde gebouw toeneemt t.o.v. 

de oorspronkelijke situatie.

-  De aansluitingen van de binnenisolatie 

met o.m. vensters en deuren, 

tussenvloeren, binnenwanden 

moeten oordeelkundig gedetailleerd 

worden om koudebruggen en 

oppervlaktecondensatie uit te sluiten.

-  Badkamers en andere vochtigere 

ruimtes moeten bekleed worden 

met Utherm Wall K Gyp H. Deze 

variant is immers voorzien van een 

gipskartonplaat met verhoogde 

waterwerendheid. Er moet voldoende 

verluchting zijn in deze ruimtes om de 

vochtige lucht af te voeren.

-  De isolatieplaten worden op 15mm van 

het afgewerkte vloerniveau geplaatst 

om vochtschade aan de gipskartonplaat 

te voorkomen.
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BEVESTIGEN VAN UTHERM WALL K GYP 
ISOLATIEPLATEN

Dilatatievoegen zijn noodzakelijk indien:

-  De lengte van de wand groter is dan  

15 m

-  De ondergrond een dilatatievoeg bevat

-  De ondergrond een overgang 

bevat tussen 2 verschillende 

ruwbouwstructuren

De ondergrond moet droog, proper en 

vrij van uitstekende voorwerpen zijn.

Werk de langsnaden af volgens de 

voorschriften van het WTCB uit TV 233. 

Er zijn verschillende afwerkingsniveaus 

mogelijk. Indien er geen specifieke eisen 

gesteld zijn door de opdrachtgever, dan 

wordt standaard een afwerkingsniveau 

F2a aanbevolen als voegafwerking.

Bij de afwerking van de langsvoegen 

zorgt een papieren voegband die in de 

pleistermassa wordt ingewerkt voor het 

beste resultaat en zal deze methode 

de kans op scheurvorming ter hoogte 

van de voegen verminderen t.o.v. een 

zelfklevende gaasband. Raadpleeg 

de leverancier van de gipspleister en 

voegband voor bijkomende informatie.

Vul de open voegen en de aansluitingen 

van de platen met vloer, plafond en 

wanden op met flexibel blijvend Uniflex 

PU schuim. 

Voorbereiding

Deze methode is toepasbaar bij een wand 

bestaande uit gipsplaten, betonblokken 

of matig zuigende bakstenen. Contacteer 

de fabrikant van de kleefgips voor meer 

informatie over de geschiktheid van 

de ondergrond en de te ondernemen 

voorbehandelingen van de ondergrond.

De compatibiliteit van de gebruikte 

lijm met de ondergrond en met de 

meerlaagse bekleding op de PIR 

isolatieplaat moet gegarandeerd worden 

door de fabrikant van de lijm.

Losse onderdelen moeten verwijderd 

worden. 

De maximale afwijking van de vlakheid 

van de wand bedraagt 20 mm.

Plaatsing

Het is meestal het eenvoudigst om te 

starten in een hoek. Plaats het Utherm 

Wall K Gyp paneel tegen de wand, 

zodanig dat een voeg van 15mm vrij blijft 

t.o.v. de vloer en het plafond. Markeer de 

positie van het paneel op de wand.

Plaats de kleefgips op de wand:

-  Plaats verticale lijmstroken h.o.h. 400 

mm van elkaar en 25 mm van de rand. 

-  De lijmstroken dienen ca. 50-75 mm 

breed te zijn en ca. 25 mm dik. 

-  Minimaal 20% van het oppervlak van 

de plaat moet met lijm bedekt zijn na 

aandrukken van de plaat. 

ALGEMEEN VERLIJMEN MET KLEEFGIPS
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-  Rondom de randen van het paneel, 

alsook rondom de positie van 

openingen, moet een lijmstrook van 

ca. 50 mm breed voorzien worden 

om luchtrotaties achter de plaat te 

voorkomen.

Positioneer de Utherm Wall K Gyp plaat 

met behulp van stelplaatjes en klop de 

plaat aan met behulp van een vlakke 

metserslat van 2 m en een rubberen 

hamer. Sla niet rechtstreeks op de Utherm 

Wall K Gyp plaat. Zorg voor een vlakke 

uitlijning van de plaat ten opzichte van de 

naastliggende platen met behulp van de 

metserslat.

Voor bijkomende informatie over de 

verlijming dienen de verwerkings-

voorschriften van de fabrikant van de 

kleefgips geraadpleegd te worden.

De houten draagstructuur moet na 

plaatsing vlak en voldoende stijf zijn om 

een goede verwerking van de Utherm 

Wall K Gyp platen toe te laten.

Bevestig de verduurzaamde kepers van 

min. 50 mm x 30 mm tegen de wand met 

MECHANISCH BEVESTIGEN 
OP HOUTEN REGELWERK

een maximum h.o.h. afstand van 600 mm.

Bevestig kepers rondom raam- en 

deuropeningen en rondom de randen van 

de wand.

Plaats de Utherm Wall K Gyp op 

stelplaatjes zodanig dat ze geen contact 

maken met de vloer. Voorzie een voeg 

van 15 mm tussen de isolatieplaten en de 

omliggende vloer, plafond en wanden. 
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Schroef de Utherm Wall K Gyp vervolgens 

met gefosfateerde gipsplaatschroeven 

vast tegen de houden kepers:

-  De maximale tussenafstand tussen de 

schroeven bedraagt 150 mm. 

-  De schroeven moeten minstens op 

10mm van de langskanten geplaatst 

worden en 15 mm van kopse of 

gezaagde kanten.

-  De minimale indringing in de houten 

regels bedraagt 20 mm.

-  De schroef moet verzonken geplaatst 

worden in de gipskartonplaat zonder 

daarbij het karton te doorboren.

Voorbereiding 

De compatibiliteit van de gebruikte 

lijm met de ondergrond en met de 

meerlaagse bekleding op de PIR 

isolatieplaat moet gegarandeerd worden 

door de fabrikant van de lijm. De 

minimale verwerkingstemperatuur van de 

lijm en ondergrond moet gerespecteerd 

VERLIJMEN MET SCHUIMLIJM worden. Contacteer de fabrikant van 

de lijm voor meer informatie over de 

geschiktheid van de ondergrond en de te 

ondernemen voorbehandelingen van de 

ondergrond.

Losse onderdelen moeten verwijderd 

worden. 

De maximale afwijking van de vlakheid 

van de wand bedraagt 20 mm.
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Plaatsing 

Het is meestal het eenvoudigst om te 

starten in een hoek. 

Plaats de lijmstroken op de isolatieplaat:

-  Plaats een lijmstrook rondom de rand 

van de plaat en rondom elke voorziene 

opening in de plaat op 20 mm van de 

rand van de plaat of opening. 

-  Plaats bijkomend lijmstroken in 

streeppatroon of in zigzagpatroon, 

zodanig dat het met lijm bedekte 

oppervlak na aandrukken minimaal 40% 

van de plaat bedraagt. 

-  De lijmstroken dienen ca. 30 mm breed 

te zijn.

-  Wacht 3 à 6 minuten alvorens de 

isolatieplaat tegen de muur te drukken. 

De precieze wachttijd is afhankelijk van 

de gebruikte lijm en vindt u terug in de 

documentatie van de lijmfabrikant.

Positioneer de Utherm Wall K Gyp plaat 

met behulp van stelplaatjes en druk 

de plaat aan van beneden naar boven. 

Blijf de platen gedurende 1 à 2 minuten 

bovenaan aanduwen. De platen mogen 

niet aangeklopt worden aangezien dit 

de sterkte van de lijmverbinding nadelig 

beïnvloedt. Controleer na 5 à 10 minuten 

of de plaat vastzit en zorg voor een 

vlakke uitlijning van de plaat ten opzichte 

van de naastliggende platen met behulp 

van een vlakke metserslat van 2m.

Voor bijkomende informatie 

over de verlijming dienen de 

verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 

van de lijm geraadpleegd te worden.
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UITVOERINGSDETAILS

De gipskartonplaat moet weggesneden 

worden ter hoogte van de binnenhoek, 

zodanig dat de gipskartonplaat niet 

doorloopt tot tegen de muur. 

Tip: Breng een V-vormige groef aan in 

de gipsplaat waarbij het karton aan de 

achterzijde van de plaat eveneens wordt 

doorgesneden. Maak de gipsplaat vervolgens 

los van de isolatie met een plamuurmes, 

zonder hierbij de isolatie te beschadigen.

Ter hoogte van de aansluiting van de 

buitenmuur met een binnenmuur is het 

nodig om de retour met de binnenmuur 

over een afstand van minstens 1 m mee 

te isoleren. Deze maatregel voorkomt 

het ontstaan van koudebruggen en 

bijhorende oppervlaktecondensatie ter 

hoogte van deze aansluitingen. 

Voor een goede aansluiting van de 

gipskartonplaten moet de isolatie 

plaatselijk verwijderd worden.

Tip: Breng snede aan in de isolatie waarbij 

het karton aan de achterzijde van de 

gipskartonplaat niet wordt doorgesneden. 

Maak de isolatieplaat vervolgens los van 

het gipskarton met een plamuurmes, 

zonder hierbij de gipsplaat te beschadigen.

BINNENHOEK BUITENWAND BINNENHOEK BINNENMUUR

BUITENHOEK

1.  Utherm Wall K Gyp of  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3.  Buitenmuur

4.  Pleisterwerk

5.  Kleefgips

1.  Utherm Wall K Gyp of  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Buitenmuur

3.  Pleisterwerk

4.  Kleefgips

1.  Utherm Wall K Gyp of  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3.  Buitenmuur

4.  Pleisterwerk

5.  Kleefgips

min. 1m
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Ter hoogte van de aansluiting van de 

buitenmuur met een plafond is het nodig 

om de retour met de plafond over een 

afstand van minstens 1 m mee te isoleren. 

Deze maatregel voorkomt het ontstaan 

van koudebruggen en bijhorende 

oppervlaktecondensatie ter hoogte van 

deze aansluitingen.

Ter hoogte van de aansluiting van de 

buitenmuur met een vloer is het nodig 

om de retour met de vloer over een 

afstand van minstens 1 m mee te isoleren. 

Deze maatregel voorkomt het ontstaan 

van koudebruggen en bijhorende 

oppervlaktecondensatie ter hoogte van 

deze aansluitingen. 

PLAFONDAANSLUITING VLOERAANSLUITING

1.  Utherm Wall K Gyp of  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Utherm Attic L OSB

3. Uniflex

4. Buitenmuur

5. Pleisterwerk

6. Kleefgips

7. Vloerplaat

1.  Utherm Wall K Gyp of  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3. Buitenmuur

4. Bestaande vloer

5. Pleisterwerk

6. Kleefgips

min. 1m
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Dankzij de hoge 
drukvastheid 
zijn onze PIR 
isolatieplaten 
de meest geschikte 
oplossing om 
vloeren te isoleren.

Floor

66



Utherm Floor K

68

Isoleren 
van de vloer

Oplossing
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UTHERM Floor K

Utherm Floor K is een PIR isolatieplaat voor 
de vloer, ook toepasbaar in combinatie met 
vloerverwarming. Deze plaat is aan beide 
zijden bekleed met een meerlaags gasdicht 
laminaat, voorzien van een rasterprint en 
bruine kleur om verblindingse� ect bij plaatsing 
te voorkomen.

Toepassing Isolatieplaten voor vloeren, geschikt 
voor toepassing in combinatie met 
vloerverwarming

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding K: meerlaags gasdicht laminaat met 
voorbedrukt raster en bruine kleur 
om verblindingseffect bij plaatsing te 
voorkomen

Afmetingen Standaard: 1.200 x 1.000 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat 
voor vloer

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 26 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Floor K: 1.200 x 1.000 mm

30 1,35 16 19,20 80 96,00 2.496,00 ü

40 1,80 12 14,40 60 72,00 1.872,00 ü

50 2,25 10 12,00 50 60,00 1.560,00 ü

60 2,70 8 9,60 40 48,00 1.248,00 ü

70 3,15 7 8,40 35 42,00 1.092,00 vanaf 1.000 m2

80 3,60 6 7,20 30 36,00 936,00 ü

100 4,50 5 6,00 25 30,00 780,00 ü

120 5,45 4 4,80 20 24,00 624,00 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm2)                                                                                                                                             
60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                                   
≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG
H900
λ 0,023 W/m.K

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Floor K v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN

UTHERM Floor

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
UTHERM FLOOR VLOERISOLATIE

De Utherm Floor PIR isolatieplaten 

worden geplaatst op een betonnen 

ondervloer of op een dragende houten 

vloer. Utherm Floor PIR isolatieplaten 

mogen nooit rechtstreeks op de balken 

geplaatst worden. Het gebouw moet 

wind- en regendicht zijn alvorens de 

isolatieplaten te plaatsen.

De betonnen ondervloer dient volledig 

droog te zijn. Uit voorzorg raden we aan 

om op de betonnen deklaag een PE folie 

van min. 0,2 mm aan te brengen. Het 

dampscherm wordt t.h.v. de aansluiting 

met de wanden opgetrokken tot boven 

de isolatieplaten.

We raden aan om een vrije randzone van 

1,5 mm/m vloerlengte, met een minimum 

van 10 mm, te voorzien aan de omtrek 

van de vloer en rondom elk vast punt, 

om uitzetting mogelijk te maken. 

De randzone kan eenvoudig gecreëerd 

worden door middel van een uitzettings-

voegstrook, of door afstandshouders, 

waarbij na de plaatsing van de Utherm 

Floor PIR isolatieplaten de voeg wordt 

opgevuld met elastisch PU schuim 

(Unifl ex).

Op het einde van de eerste rij dient een 

passtuk op maat te worden verzaagd. 

Het overblijvende stuk wordt gebruikt 

als eerste element aan het begin van de 

tweede rij. De elementen worden zo in 

verband geplaatst, de voegen dienen 

minstens 20 cm te verspringen.

Bij zwevende plaatsing dienen er geen 

mechanische bevestigingen te gebeuren. 

Bovenop de Utherm Floor PIR isolatie-

platen wordt een PE folie van min. 0,2 mm 

dik geplaatst vooraleer de af werkings-

chape wordt geplaatst. Dit om recht-

streeks contact van de vochtige chape 

met de isolatieplaten te voorkomen.
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Dankzij isolatieplaten 
met verkleefd 
onderdak maak je elk 
hellend dak wind- en 
waterdicht in no time

Sarking
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Utherm Sarking A
Utherm Sarking K

Utherm Sarking L Plus

Utherm Sarking L Comfort

Dakelementen

Utherm Attic L Gyp
Utherm Attic L GFB

ONS ADVIES VOOR 
JOUW ISOLATIE VOOR 
HET HELLEND DAK
Hoe wil je je dak isoleren?

Grondige 
renovatie?

(Na)isoleren aan 
de binnenkant

(Na)isoleren aan 
de buitenkant 
met Utherm 

Sarking
Betere geluids wering

Isoleren, onderdak en 

binnenafwerking in 1?

Standaard oplossing?

Direct water- en 
winddicht?

134
136

76
74

78

80
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UTHERM Sarking K

Utherm Sarking K is een PIR isolatieplaat voor 
het hellend dak. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat, 
voorzien van een rasterprint en bruine kleur om 
verblindingse� ect bij plaatsing te voorkomen.

Toepassing Isolatieplaten voor de buitenzijde van 
hellende daken zonder (verkleefde) 
onderdakfolie

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding K: meerlaags gasdicht laminaat met 
voorbedrukt raster en bruine kleur 
om verblindingseffect bij plaatsing te 
voorkomen

Afmetingen Standaard: 2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat 
voor hellend dak

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 11 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Sarking K: 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 6 17,28 42 120,96 1.330,56 vanaf 500 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 vanaf 500 m2

100 4,50 3 8,64 24 69,12 760,32 ü

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 ü

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 vanaf 500 m2

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 vanaf 500 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG
H900
λ 0,023 W/m.K

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking K v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Sarking A

Utherm Sarking A is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse D voor het hellend dak. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een gasdichte 
zuivere aluminiumbeklding van 50 μm.

Toepassing Isolatieplaten voor de buitenzijde van 
hellende daken zonder (verkleefde) 
onderdakfolie

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding A: lichtgewafelde, gasdichte zuivere 
aluminium van ca. 50 μm

Afmetingen Standaard: 2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat 
voor hellend dak 
met verhoogde 
brandveiligheid

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Sarking A: 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 5 14,40 40 115,20 1.267,20 vanaf 500 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 vanaf 500 m2

100 4,50 4 11,52 24 69,12 760,32 vanaf 500 m2

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 vanaf 500 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 vanaf 500 m2

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 vanaf 500 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse D-s2, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking A v2

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
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UTHERM Sarking L Plus

Utherm Sarking L Plus is een PIR isolatieplaat 
voor het hellend dak. Deze plaat is aan beide 
zijden bekleed met een meerlaags gasdicht 
laminaat en aan de buitenzijde voorzien met 
een op de plaat verkleefde waterkerende 
dampopen onderdakfolie. De handige 
overlapstroken zorgen voor een eenvoudige 
plaatsing.

Toepassing Isolatieplaten voor de buitenzijde 
van hellende daken en sarking met 
aan de bovenzijde erop verkleefde 
onderdakfolie met overlap

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                       
Plus: waterkerende, dampopen 
onderdakfolie; kleur blauw, verkleefd 
aangebracht, met overlap

Afmetingen Standaard: 2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatieplaat voor 
hellend dak met 
geïntegreerde 
onderdakfolie

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 11 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Sarking L Plus: 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 6 17,28 42 120,96 1.330,56 vanaf 1.000 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 vanaf 1.000 m2

100 4,50 3 8,64 24 69,12 760,32 ü

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 ü

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 ü

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m³ ± 3 kg/m³

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Dampdiffusieweerstand van de houtvezel 
onderdakplaat: μd 

≤ 0,03m

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG H900

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking L Plus v2
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UTHERM  Sarking L 
Comfort

Utherm Sarking L Comfort is een PIR 
isolatieplaat voor het hellend dak. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat en voorzien met een op 
de plaat verkleefde 35 mm waterdichte en 
dampopen onderdakplaat. Hierdoor bereikt 
men een verhoogde geluidsisolatie van 10 dB in 
vergelijking met een klassieke sarkingplaat.

Toepassing Isolatieplaten voor de buitenzijde van 
hellende daken en sarking met een 
onderdakplaat in houtvezel van 35 mm 
die zorgt voor een geluidsisolatie van 10 
dB meer dan de klassieke sarkingplaat

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat 
Comfort: waterdichte, dampopen 
houtvezel onderdakplaat; dikte 35 mm

Afmetingen Standaard: 2.511 x 611 mm 
Netto oppervlak na plaatsing: 
2.485 x 585 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding in 
houtvezelplaat aan de 4 zijden

Isolatieplaat 
voor hellend dak 
met verhoogde 
geluidsisolatie

lambdawaarde:

0,044 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 20 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Sarking L Comfort: 2.400 x 1.200 mm

60 + 35 3,50 24 36,82 24 36,82 736,43 ü

80 + 35 4,40 20 30,68 20 30,68 613,69 ü

100 + 35 5,30 16 24,55 16 24,55 490,95 ü

120 + 35 6,25 14 21,48 14 21,48 429,58 ü

140 + 35 7,15 12 18,41 12 18,41 368,21 ü

160 + 35 8,05 12 18,00 12 18,00 360,00 ü
* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Bemerkingen
- Afname per veelvoud van 2 stuks
- Standaardafmeting = facturatiegegevens
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt
houtvezel: λD volgens EN 13171:2015  

0,044 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Dampdiffusieweerstand van de houtvezel 
onderdakplaat : μd 

≤ 0,011 m

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking L Comfort v2
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN

PRINCIPE

ISOLATIEPLATEN 
VOOR HET HELLEND DAK

Zo worden discontinuïteiten en koude-

bruggen in de isolatieschil van het hellend 

dak uitgesloten. Het systeem wordt 

voornamelijk toegepast bij renovatie-

projecten en aangebracht na afname van 

dakbedekking, panlatten en tengellatten 

via de buitenzijde van het dak. Ook bij 

nieuw bouwprojecten is dit een gebruiks-

vriendelijke methode om het hellend dak 

te isoleren.

De Sarking methode biedt het voordeel 

dat ongelijke keperafstanden niet voor 

moeilijkheden zorgen waardoor isolatie 

niet op maat gesneden moet worden, 

BIJ EEN SARKING DAKSYSTEEM 
WORDEN DE ISOLATIE PLATEN 
BOVENOP DE DRAAGSTRUCTUUR 
GEPLAATST. 

1. VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

wat bij een klassieke uitvoering wel het 

geval is. Met deze isolatietechniek kunnen 

bijgevolg standaardafmetingen gebruikt 

worden die op hun beurt ook voor een 

vlottere plaatsing zorgen. Dit systeem 

van isoleren creëert tegelijkertijd ook de 

mogelijkheid om de oorspronkelijke 

dakstructuur en de afgewerkte 

binnenzijde te behouden in geval van 

bijkomend isoleren bij renovaties. Het 

syteem is beschikbaar in 3 uitvoeringen, 

zodat isoleren mogelijk is op maat van 

behoefte.

Sarking K (Klassieke sarkingplaat) 

Deze performante Utherm Sarking K 

PIR isolatieplaten zijn aan twee zijden 

afgewerkt met meerlaags gasdicht 

laminaat met voorbedrukt raster. Bij deze 

sarkingplaten dient u na de montage nog 

een onderdakfolie aan te brengen met het 

oog op de wind- en waterdichtheid. 

Sarking K kent een bruine kleur om 

verblindingseff ect bij plaatsing te 

voorkomen.

Voor deze toepassing kunnen de volgende 
types isolatieplaten gebruikt worden.

- UTHERM SARKING A

- UTHERM SARKING K

- UTHERM SARKING L PLUS
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Het Sarking systeem is toepasbaar bij 

hellende keperdaken met een geventileerde 

dakbedekking (dakpannen, leien, 

staalplaten,…) voor zowel nieuwbouw 

als renovatie.

Sarking A

De Sarking A PIR isolatieplaat is aan 

twee zijden afgewerkt met een zuivere 

aluminiumfolie waar door deze plaat een 

betere brandreactieklasse heeft dan de 

klassieke Sarkingplaat. Bij deze plaat 

dient u na de montage nog een onderdak-

folie aan te brengen met het oog op de 

wind- en waterdichtheid.

Sarking L Plus

De Sarking L Plus isolatieplaten zijn aan 

twee zijden afgewerkt met meerlaags 

gasdicht laminaat, bovendien zijn ze vanaf 

de fabriek al voorzien van een onderdak-

2. TOEPASBAARHEID

3. PRINCIPESCHETS

1. Utherm Sarking K PIR isolatie 

 voor het hellend dak

2. Utherm Wall L PIR isolatie 

 voor de spouwmuur

3. Muurplaat

4. Gording

5. Kepers

6. Stopregel

7. Dampscherm 

8. Waterkerende dampopen 

 onderdakfolie

9. Tengellat

10. Uitdikkingskeper

11. Voetregel 

12. Dakpannen

  Hoge drukvastheid: 150 kN/m2 (150 kPa) 

bij max. 10% vervorming

De Utherm Sarking isolatieplaten 

voldoen moeiteloos aan de vereiste 

eigenschappen voor een Sarking 

opbouw: 

1

2

3

4

5

7

8

9

10 11

12

6

  Vochtbestendig en dimensioneel stabiel

  De tand- & groefverbinding zorgt voor 

een verhoogde luchtdichting

  Lage warmtegeleidbaarheidscoëffi  ciënt 

(λ-waarde): 0,022 W/m.K

folie. Dankzij de zelfklevende overlap 

creëer je in één beweging tijdens het

plaatsen van de isolatieplaten ook een 

wind- en waterdicht onderdak. 

Bij eenvoudige daken verloopt het werk 

zo nóg sneller.
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UITVOERING

De Utherm Sarking isolatieplaten worden 

van buitenaf op de onderconstructie 

bevestigd. Vooraf gaandelijk wordt een 

dampdichte folie op de spanten geplaatst 

om de luchtdichtheid te garanderen. 

Bij de Sarking K en Sarking A wordt 

Stap 1

Verwijder de oude pannen, panlatten en 

tengellatten.

Stap 2

Bevestig een dampscherm op de spanten 

voor een perfecte luchtdichtheid. Plaats 

een voetbalk onderaan de dakconstructie 

even wijdig met de nok. De dikte van de 

voetbalk stemt overeen met de totale 

dikte van de isolatieplaten.

Stap 4a

Van zodra je 2 rijen isolatie platen hebt 

geschroefd, begin je met de plaatsing 

van de onder dak folie. Deze folie verzekert 

de wind dichtheid en zorgt voor een 

afwatering van regen- en smeltwater tot 

in de dakgoot.

Stap 4b

Bij de Sarking L Plus PIR isolatieplaten is 

deze folie al op de isolatieplaat voorzien. 

De platen dienen droog en stofvrij gemaakt 

te worden vooraleer de verbinding van de 

overlappen door middel van de kleefstroken 

verzekerd wordt.

bovenop de isolatieplaat een 

waterdichte maar dampopen folie 

geplaatst. Deze folie vervult de functie 

van onderdak. Bij de Sarking L Plus PIR 

isolatieplaten is deze folie al op de 

isolatieplaat voorzien.
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PRODUCTENGAMMA

Afmetingen Standaard: 2400 x 1200 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding 
aan de 4 zijden

Isolatie-
dikte
(mm)

RD ISOL

waarde
(m2K/W)

60 2,70

80 3,60

100 4,50

120 5,45

140 6,35

160 7,25

Stap 3

Plaats de platen horizontaal van voetbalk 

naar nok. Bepaal de lengte van de eerste 

plaat zo dat je op het einde van de rij niet 

op een klein passtuk uitkomt. Zaag de 

groef van de eerste rij af. Zet de platen 

voorlopig met 1 schroef vast.

Stap 5

Zet het geheel defi nitief vast. Doe dit 

door de tengel latten (min. 30 x 50 mm) 

vast te schroeven in de kepers.

Stap 6

Plaats de panlatten en pannen.
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Isolatie- 
dikte 
(mm)

Minimum 
lengte  
schroef 
(mm)

60 150

80 170

100 190

120 210

140 230

160 250

BEVESTIGING VAN DE UTHERM SARKING 
ISOLATIEPLATEN

De draagconstructie met bijhorende  

gordingen en kepers moet voldoende 

sterk, stijf en stabiel zijn om de krachten 

te kunnen opnemen die op de  

dakconstructie worden uitgeoefend. 

De Utherm Sarking isolatieplaten kunnen 

geen niveauverschillen opnemen.

Voordat de isolatieplaten kunnen  

geplaatst worden, wordt onderaan de 

dakconstructie een afschuiflat bevestigd 

evenwijdig met de nok van het dak.  

De hoogte van deze lat is gelijk aan de 

dikte van de isolatieplaat. 

De eerste isolatieplaten worden tegen de 

afschuiflat geplaatst. Via deze lat wordt 

een groot deel van de afschuifkrachten 

opgevangen en deze zal ook vaak  

gebruikt worden voor de bevestiging van 

de gootafwerking. De breedte van deze 

lat is ± 175 mm. 

Standaard adviseert Unilin Insulation dat 

de tengellatten doorheen de Utherm  

Sarking isolatieplaten worden bevestigd 

door middel van loodrecht in het dakvlak  

geplaatste houtschroeven.

Aanbevolen lengte  
van de schroef

Dikte isolatie + 30 mm (dikte tengellat) 
+ 60 mm (inschroefdiepte)

Minimale inschroefdiepte 60 mm

Minimale breedte kepers 60 mm

Uittrek waarde  
(volgens NEN 6760)

Min. 4,13 kN

Afstand tussen de  
bevestigingsmiddelen

-  De maximum afstand tussen de 
bevestigingen van de tengellat 
hangt af van de dakhelling en is 
maximaal 60 cm. 

-  De eerste bevestiging wordt op  
40 cm van de voetbalk geplaatst. 

-  Het minimaal aantal schroeven dient 
te worden bepaald door de  
leverancier van de schroeven.  
(Unilin Insulation)
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Contacteer tsi@unilin.com voor de  

bepaling van het benodigde aantal te 

plaatsen schroeven.

-  Aantal schroeven per m2 in randzone: 

nominaal aantal schroeven per m2 x 1,5;

-  Randzones van lessenaarsdaken van 

30 graden of minder, hier is het aantal 

schroeven per m2 het nominaal aantal 

per m2 x 2. 

-  Bij gebruik andere types schroeven:  

contacteer de leverancier van de  

schroeven.

Randvoorwaarden: 

Voor gebouwen in België gelegen in  

terreinklasse I t/m IV met een maximale 

nokhoogte van 15 m.  

Tabel enkel toegelaten voor Unilin  

Insulation-schroeven. Bij andere situaties:  

contacteer tsi@unilin.com.

Aantal Unilin Insulation-schroeven per m2

Karakteristieke sneeuwbelasting [kg/m²]

45 45 45 65 65 65 110 110 110

Helling Permanente last zoals dakbedekking en zonnepanelen [kg/m²]

[%] [°] 30 60 90 30 60 90 30 60 90

5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 14 2 2 2 2 2 2 2 3 3

30 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3

35 19 2 2 2  2 2 3 2 3 3

40 22 2 2 3 2 2 3 3 3 4

50 27 2 2 3 2 3 3 3 4 4

60 31 2 3 3 2 3 4 3 4 5

70 35 2 3 4 3 3 4 4 4 5

80 39 2 3 4 3 3 4 4 4 5

100 45 2 3 4 3 4 5 4 5 6

120 50 2 3 4 3 4 5 4 5 6

140 54 2 3 4 3 4 5 4 5 6

160 58 2 4 5 3 4 5 4 5 6

173 60 2 4 5 3 4 5 4 5 6
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN

-  Droog verwerken en opslaan.

-  De voegen tussen de isolatieplaten  

hoeven niet ondersteund te worden 

door de onderconstructie.

-  De Utherm Sarking isolatieplaten  

worden steeds met de tand naar boven 

geplaatst.

-  Zaag de groef van de eerste plaat af 

voor deze tegen de afschuiflat wordt 

geplaatst. Op deze manier sluit de  

isolatieplaat volledig tegen de voetbalk 

aan.

-  De isolatieplaten type Utherm Sarking 

worden van links naar rechts horizontaal 

op de spantenconstructie bevestigd en 

dit van de voetregel tot aan de nok.

-  Afmetingen van de tengellatten worden 

zodanig gekozen in functie van de dikte 

van de panlatten en het niet splijten van 

de tengellatten bij het bevestigen.

-  Standaard adviseert Unilin Insulation 

tengellatten met afmetingen  

30 x 50 mm.

-  Er moet steeds een bevestiging worden 

voorzien op 100 mm van elk uiteinde 

van de tengellat, ongeacht haar lengte.

-  Aan de dakvoet worden de tengellatten 

bevestigd op de houten voetbalk.

-  De waterdichte, dampopen folie wordt 

aangebracht nadat de eerste twee  

lagen isolatieplaten werden geplaatst en 

wordt vervolgens geleidelijk naar de nok 

uitgerold.

-  De onderdakfolie zorgt ervoor dat zowel 

de horizontale als de verticale voegen 

worden afgedekt, zodat na het plaatsen 

van het isolatiesysteem het dak water-

dicht is wanneer de geventileerde  

dakbedekking geplaatst is. Tijdelijke  

bijkomende maatregelen tijdens de  

werken kunnen noodzakelijkheid zijn om 

de waterdichtheid van het dak te  

verzekeren. 

-  Bij de Sarking L Plus isolatieplaten moe-

ten de platen droog en stofvrij  

gemaakt worden vooraleer de  

verbinding van de overlappen door 

middel van de kleefstroken verzekerd 

wordt. De lijmverbinding moet goed 

aangedrukt worden. 

-  Bij dakonderbrekingen (dakvlakramen, 

schoorstenen,…) en kritieke  

constructies (kilgoten,...) dien je ervoor 

te zorgen dat de aansluitingen water- en 

luchtdicht afgewerkt worden. Eventuele 

openingen tussen de Utherm Sarking 

isolatieplaten onderling of met andere 

bouwdelen, dienen best  

opgespoten te worden met ‘low  

expansion’ PU schuim alvorens de  

onderdakfolie te plaatsen.

-  De isolatieplaten zijn in dergelijke  

toepassing niet begaanbaar.

-  Contacteer Unulin Insulation voor  

bijkomende technische details.

88



U
TH

E
R

M
 S

ar
ki

ng

89



PRINCIPE

ISOLATIEPLATEN  
VOOR HET HELLEND DAK

Zo worden discontinuïteiten en koude-

bruggen in de isolatieschil van het hellend 

dak uitgesloten.

Het systeem wordt voornamelijk  

toegepast bij renovatieprojecten en  

aangebracht na afname van  

dakbedekking, panlatten en tengellatten 

via de buitenzijde van het dak. Ook bij 

nieuwbouwprojecten is dit een gebruiks-

vriendelijke methode om het hellend 

dak te isoleren. Bij het Sarking Comfort 

systeem is er nog een 35 mm houtvezel 

onderdakplaat bevestigd.

BIJ EEN SARKING DAKSYSTEEM 
WORDEN DE ISOLATIEPLATEN 
BOVENOP DE DRAAGSTRUCTUUR 
GEPLAATST. 

De Sarking methode biedt het voordeel 

dat ongelijke keperafstanden niet voor 

moeilijkheden zorgen waardoor isolatie 

1. VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

niet op maat gesneden moet worden, 

wat bij een klassieke uitvoering wel het 

geval is. Met deze isolatietechniek kunnen 

bijgevolg standaardafmetingen gebruikt 

worden die op hun beurt ook voor een 

vlottere plaatsing zorgen. Dit systeem 

van isoleren creëert tergelijkertijd ook de 

mogelijkheid om de oorspronkelijke dak-

structuur en de afgewerkte binnenzijde te 

behouden in geval van bijkomend isoleren 

bij renovaties.   

Utherm Sarking L Comfort - optimale 

geluidwering (+10 dB)

De Utherm Sarking L Comfort  

isolatieplaat is aan twee zijden afgewerkt 

met een meerlaags gasdicht laminaat en 

een hout vezelonderdakplaat van 35 mm 

aan één zijde.

VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN
Voor deze toepassing kan de volgende type 
isolatieplaat gebruikt worden.

- UTHERM SARKING L COMFORT
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Het Sarking systeem is toepasbaar bij 

hellende keperdaken met een 

geventileerde dakbedekking (dakpannen, 

leien, staalplaten,…) voor zowel 

nieuwbouw als renovatie.

Dit bouwsysteem biedt enkele 

onmiskenbare voordelen:

-  Tien keer betere geluidswering ten op-

zichte van een klassiek Sarking systeem

-  Het onderdak in houtvezel verhoogt de 

totale isolatiewaarde die reeds zeer 

performant is dankzij de PIR isolatie

-  Het dampopen onderdak garandeert 

een effi  ciënte vochthuishouding

-  De platen zijn niet alleen eenvoudig 

horizontaal te plaatsen, maar je spaart 

ook plaatsingstijd doordat het onderdak 

reeds bevestigd is aan de isolatieplaat

-  De tand- & groefverbinding in de 

houtvezelplaat verzekert een perfect 

thermische aansluiting

2. TOEPASBAARHEID

-  Eens de platen geplaatst zijn, moeten 

enkel nog de aansluitingen waterdicht 

gemaakt worden met de Unilin 

Insulation accessoires

-  De platen mogen tot 12 weken 

onbeschermd blijven liggen tot de 

dakafwerking is gebeurd (indien ze 

verwerkt worden volgens de Unilin 

Insulation voorschriften), gezien de 

waterdichtheid en het hoog 

absorberend vermogen van het 

houtvezel onderdak
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PRODUCTENGAMMA

3. PRINCIPESCHETS

1. Utherm Sarking L Comfort 

 PIR isolatie en onderdakplaat 

 voor het hellend dak

2. Utherm Wall L PIR isolatie 

 voor de spouwmuur

3. Dampscherm

4. Onderdakfoliestrook

5. Muurplaat

6. Gording

7. Keper 

8. Stopregel

9. Voetregel

10. Uitdikkingskeper

11. Tengellat

12. Panlatten 

13. Dakpannen

  Hoge drukvastheid:

druksterkte PIR = 150 kPa (150 kN/m2) 

druksterkte houtvezel = 200 kPa 

(200 kN/m2) bij max. 10% vervorming

De Utherm Sarking L Comfort 

isolatieplaten voldoen moeiteloos aan 

de vereiste eigenschappen voor een 

Sarking opbouw: 

1

2

3 4

5

7

8

910

11 13

12

6

Afmetingen Bruto: 2511 x 611 mm 
Netto: 2485 x 585 mm

Randafwerking Tand- & groefverbinding aan de 
4 zijden in de houtvezelplaat

Isolatie-
dikte
(mm)

RD ISOL

waarde
(m2K/W)

80 + 35 4,40

100 + 35 5,30

120 + 35 6,25

140 + 35 7,15

160 + 35 8,05

  Vochtbestendig en dimensioneel stabiel

  Met tand- & groefverbinding zorgt voor 

een verhoogde luchtdichting

  Lage warmtegeleidbaarheidscoëffi  ciënt 

(λ-waarde): 0,022 W/m.K
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UITVOERING

De Utherm Sarking L Comfort 

isolatieplaten worden van buitenaf op 

de onderconstructie bevestigd. 

Vooraf gaandelijk wordt een dampdichte 

folie op de spanten geplaatst om de 

luchtdichtheid te garanderen. 

Stap 1

Verwijder de oude pannen, panlatten en 

tengellatten.

Stap 3

Plaats de platen horizontaal van voetbalk 

naar nok. Bepaal de lengte van de eerste 

plaat zodat je op het einde van de rij 

niet op een klein passtuk uitkomt. Zet de 

platen voorlopig met 1 schroef vast. Bij 

Utherm Sarking L Comfort PIR isolatie-

platen is er reeds een houtvezel onderdak 

aanwezig als afwerking, die bij correcte 

plaatsing volgens de verwerkingsvoor-

schriften volledig waterdicht is gedurende 

maximaal 12 weken. 

Stap 2

Bevestig een dampscherm op de spanten 

voor een perfecte luchtdichtheid. Plaats 

een voetbalk onderaan de dakconstructie 

even wijdig met de nok. De dikte van de 

voetbalk stemt overeen met de totale 

dikte van de isolatieplaten. Voor een 

perfecte luchtdichtheid dient het 

dampscherm luchtdicht aan te sluiten op 

de omliggende bouwdelen.

Stap 4

Zet het geheel defi nitief vast. Dit gebeurt 

door de tengellatten (min. 30 x 50 mm) 

vast te schroeven in de kepers. In deze 

staat mag het dak maximaal 12 weken 

blootgesteld worden aan de verschillende 

weersinvloeden. Gedurende deze periode 

dien je het dak af te werken met een 

 waterdichte dakafwerking, en moeten 

de panlatten en pannen dus geplaatst 

worden.
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1. Utherm Sarking L Comfort  

2.  Ter plaatse aangebracht 

Uniflex schuim

3.  Zelfklevende Unilin 

onderdakfoliestrook

4.  Primer

5.  Nokgording

6.  Keper

7.  Ruiter

8.  Dampscherm

1. Utherm Sarking L Comfort  

2.  Ter plaatse aangebracht 

Uniflex schuim

3.  Lijmkit

4. Primer

5. Kleefband

6. Kilgording

7. Keper

8. Goot

9. Dampscherm

Tekening gebaseerd op Utherm 

Sarking L Comfort 100 mm.

Tekening gebaseerd op Utherm 

Sarking L Comfort 100 mm.
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1. Utherm Sarking L Comfort  

2.  Utherm Wall L

3.  Ter plaatste aangebracht 

Uniflex schuim

4.  Muurplaat

5.  Keper

6.  Onderdakfoliestrook

7.  Stopregel

8.  Uitdikking

9.  Voetregel

10.  Dampscherm

1.  Utherm Sarking comfort

2.  Utherm Wall

3.  Ter plaatste aangebracht 

Uniflex schuim

4.  Muurplaat

5.  Keper

6.  Lijmkit

7.  Onderdakfoliestrook

8.  Dampscherm

Tekening gebaseerd op Utherm 

Sarking L Comfort 100 mm en 

Utherm Wall 100 mm.

Tekening gebaseerd op Utherm 

Sarking L Comfort 100 mm en 

Utherm Wall 100 mm.
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1. Utherm Sarking L Comfort  

2.  Afwatering boven dakvlakraam

3.  Bevestigingslat dakvlakraam  

(H = hoogte pannenlat)

4.  Raveelkader

5.  Dakvlakraam

6.  Onderdakfoliestrook

7.  Dampscherm

Tekening gebaseerd op Utherm 

Sarking L Comfort 100 mm.
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Isolatie- 
dikte 
(mm)

Minimum 
lengte  
schroef 
(mm)

60 185

82 205

92 215

100 225

120 245

140 265

160 285

BEVESTIGING VAN DE UTHERM SARKING L  
COMFORT ISOLATIEPLATEN

De draagconstructie met bijhorende  

gordingen en kepers moet voldoende 

sterk, stijf en stabiel zijn om de krachten 

te kunnen opnemen die op de  

dakconstructie worden uitgeoefend. 

De Utherm Sarking isolatieplaten kunnen 

geen niveauverschillen opnemen.

Voordat de Utherm Sarking L Comfort 

isolatieplaten kunnen geplaatst worden, 

wordt onderaan de dakconstructie een 

stop- en voetregel bevestigd evenwijdig 

met de nok van het dak.  

De hoogte van deze lat is gelijk aan de 

dikte van de Utherm Sarking L Comfort 

isolatieplaat. De eerste isolatieplaten wor-

den tegen de stopregel geplaatst.

Via deze lat wordt een groot deel van de 

afschuifkrachten opgevangen en deze zal 

ook vaak gebruikt worden voor de  

bevestiging van de gootafwerking.

De breedte van deze lat is ± 175 mm.

Standaard adviseert Unilin Insulation dat 

de tengellatten doorheen de Utherm  

Sarking L Comfort isolatieplaten worden 

bevestigd door middel van loodrecht in 

het dakvlak geplaatste houtschroeven.

Aanbevolen lengte  
van de schroef

Dikte isolatie + 35 mm (dikte hout- 
vezel) + 30 mm (dikte tengellat) +  
60 mm (inschroefdiepte)

Minimale inschroefdiepte 60 mm

Minimale breedte kepers 60 mm

Uittrek waarde  
(volgens NEN 6760)

Min. 4,13 kN

Afstand tussen de  
bevestigingsmiddelen

-  De maximum afstand tussen de 
bevestigingen van de tengellat 
hangt af van de dakhelling en is 
maximaal 60 cm. 

-  De eerste bevestiging wordt op  
40 cm van de voetregel geplaatst. 

-  Het minimaal aantal schroeven dient 
te worden bepaald door de  
leverancier van de schroeven  
(Unilin Insulation)
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Contacteer tsi@unilin.com voor de  

bepaling van het benodigde aantal te 

plaatsen schroeven.

-  Aantal schroeven per m2 in randzone: 

nominaal aantal schroeven per m2 x 1,5

-  Randzones van lessenaarsdaken van 30 

graden of minder: het aantal schroeven 

per m2 = het nominaal aantal per m2 x 2

-  Bij gebruik andere types schroeven:  

contacteer de leverancier van de  

schroeven

Randvoorwaarden: 

Voor gebouwen in België gelegen in  

terreinklasse I t/m IV met een maximale 

nokhoogte van 15 m.  

Tabel enkel toegelaten voor Unilin  

Insulation-schroeven. Bij andere situaties:  

contacteer tsi@unilin.com.

Aantal Unilin Insulation-schroeven per m2

Karakteristieke sneeuwbelasting [kg/m²]

45 45 45 65 65 65 110 110 110

Helling Permanente last zoals dakbedekking en zonnepanelen [kg/m²]

[%] [°] 30 60 90 30 60 90 30 60 90

5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 14 2 2 2 2 2 2 2 3 3

30 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3

35 19 2 2 2 2 2 3 2 3 3

40 22 2 2 3 2 2 3 3 3 4

50 27 2 2 3 2 3 3 3 4 4

60 31 2 3 3 2 3 4 3 4 5

70 35 2 3 4 3 3 4 4 4 5

80 39 2 3 4 3 3 4 4 4 5

100 45 2 3 4 3 4 5 4 5 6

120 50 2 3 4 3 4 5 4 5 6

140 54 2 3 4 3 4 5 4 5 6

160 58 2 4 5 3 4 5 4 5 6

173 60 2 4 5 3 4 5 4 5 6
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN

-  Droog verwerken en opslaan.

-  De voegen tussen de isolatieplaten  

hoeven niet ondersteund worden door 

de onderconstructie.

-  De Utherm Sarking L Comfort PIR  

isolatieplaten worden steeds met de 

tand naar boven geplaatst.

-  De PIR isolatieplaten type Utherm  

Sarking L Comfort worden van links  

naar rechts horizontaal op de keper- 

constructie bevestigd en dit van de  

stopregel tot aan de nok.

-  Afmetingen van de tengellatten worden 

zodanig gekozen in functie van de dikte 

van de panlatten en het niet splijten van 

de tengellatten bij het bevestigen.

-  Standaard adviseert Unilin Insulation 

tengellatten met afmetingen 30 mm x 

50 mm voor schroeven met diameter  

6 mm.

-  Er moet steeds een bevestiging worden 

voorzien op 100 mm van elk uiteinde 

van de tengellat, ongeacht haar lengte.

-  Aan de dakvoet worden de tengellatten 

bevestigd op de houten voetregel.

-  Het tand- & groefsysteem van de 35 mm 

onderdakplaat zorgt ervoor dat na het 

plaatsen van het isolatiesysteem het dak 

waterdicht is.

-  Na het plaatsen van de Utherm Sarking 

Comfort isolatieplaten is een water- 

dichtheid gegarandeerd van maximaal 

12 weken, mits correcte plaatsing  

volgens de verwerkingsvoorschriften. 

Daarna is een correcte waterdichte  

geventileerde afwerking vereist.

-  Bij dakonderbrekingen (dakvlakramen, 

schoorstenen, …) en kritieke constructies 

(kilgoten, ...) dien je ervoor te zorgen 

dat de aansluitingen water- en lucht-

dicht zijn. Eventuele openingen tussen 

de Utherm Sarking L Comfort PIR isola-

tieplaten onderling of met andere bouw-

delen, dienen waterdicht afgewerkt te 

worden. Contacteer Unilin Insulation 

voor verdere informatie.

-  Wanneer schroeven verplaatst worden, 

moet het oorspronkelijke schroefgat 

dichtgemaakt worden met lijmkit.

-  De isolatieplaten zijn in dergelijke  

toepassing niet begaanbaar.
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Voor elk plat 
dak, voor elke 
dakbedekking, 
vind je in ons 
assortiment 
een oplossing 
met een 
geschikte 
cacheerlaag.

Roof
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104
106
108
110
112
114
116
118

120
122
124

Utherm Roof L
Utherm Roof L Tapered
Utherm Roof L Pro
Utherm Roof LE
Utherm Roof LE LS
Utherm Roof LE Pro
Utherm Roof M
Utherm Roof B
Utherm Roof B Tapered
Utherm Roof BM
Utherm Premium Roof L

KEUZE TYPE 
PLAT DAK ISOLATIE
Vind op www.unilininsulation.com welk type plat dak isolatie het best 
past bij jouw project aan de hand van je type dakbedekking. 
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TOEPASSINGEN

UTHERM Roof

ONS GAMMA

Isolatieplaat voor een plat dak nodig? Afhankelijk van de afwerking van het 
plat dak kies je tussen een Roof L, Roof LE, Roof L Pro, Roof LE Pro, Roof M, 
Roof B, of Roof BM isolatieplaat. 

Hier vind je een overzicht van toepasbare 

bevestigingstechnieken op platte en licht-

hellende daken van de vlakke platen en  

afschotplaten (ondergrond: hout, beton 

en staal). Opmerking: bij toepassing van  

dampschermen conform TV215 dien je  

na te gaan of de gevraagde  

bevestigingstechniek in combinatie met 

de toepassing van het type dampscherm 

is toegelaten. Contacteer Unilin  

Insulation voor meer informatie.

Bevestiging dakbedekking - isolatie

Ballast Mechanisch Kunststoflijm4 Zelfklevend3 Bit. koudlijm Partieel 
Gevlamlast

B
ev

es
ti

g
in

g
 is

o
la

ti
e 

- 
o

nd
er

g
ro

nd Ballast

Roof L 
Roof LE

Roof L Pro
Roof LE Pro

     

Mechanisch  

Roof L 
Roof LE

Roof L Pro
Roof LE Pro

Roof L
Roof L Pro 

Roof M

Roof L
Roof L Pro

Roof B Roof B

Kunststof- 
lijm4   

Roof L
Roof L Pro 

Roof M

Roof L
Roof L Pro

Roof B 
Roof BM2

Roof B 
Roof BM1

Bit. koudlijm   Roof BM2 Roof BM2 Roof B Roof B

1 Warme verkleving enkel mogelijk op de B zijde van Roof BM.
2 Bitumineuze koudlijm toegepast op de B zijde van Roof BM.
3  De fabrikant van het zelfklevend membraan moet de toepasbaarheid van het product kunnen aantonen eventueel met  

behulp van een hechtprimer.
4 Oplossing afhankelijk van het gebruikte daksysteem. Contacteer Unilin Insulation voor meer informatie.
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UTHERM Roof L
Utherm Roof L is een PIR isolatieplaat voor 
platte en licht hellende daken. Deze plaat is 
aan beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat en is ook geschikt voor 
verlijmde toepassingen.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm of 
2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Tand en groef aan 
de 4 zijden*

Isolatieplaat voor 
plat dak, ook 
geschikt voor 

verlijmen

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof L: 1.200 x 600 mm

20 0,90 24 17,28 240 172,80 3.801,60 ü
30 1,35 16 11,52 160 115,20 2.534,40 ü
40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü
50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü
60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü
70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü
80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü
90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü
160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 ü
180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 ü
200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 vanaf 

1.000 m2

* Tand en groef aan de 4 zijden beschikbaar voor diktes 100 en 120 mm bij platen met formaat 1.200 x 600 mm. 
Andere diktes met tand en groef aan de 4 zijden op aanvraag vanaf 1.000 m2
** Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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Roof L: 2.400 x 1.200 mm

30 1,35 16 46,08 80 230,40 2.534,40 vanaf 
1.000 m2

40 1,80 12 34,56 60 172,80 1.900,80 vanaf 
1.000 m2

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 vanaf 
1.000 m2

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü
70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 ü
80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 

1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 

1.000 m2
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR100 ≥ 100 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
ATG

K53766
2992, H900
λ 0,023 W/m.K

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
ATG

K53766
2992, H900
λ 0,023 W/m.K

λ 0,022 W/m.K
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Isolatieplaat met 
afschot voor plat 
dak, ook geschikt 

voor verlijmen

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof L Tapered 10 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/40 1,55 8 11,52 72 103,68 2.280,96 ü
40/50 2,00 6 8,64 54 77,76 1.710,72 ü
50/60 2,50 6 8,64 42 60,48 1.330,56 ü
60/70 2,95 4 5,76 36 51,84 1.140,48 ü
70/80 3,40 4 5,76 32 46,08 1.013,76 ü
80/90 3,85 4 5,76 28 40,32 887,04 ü
90/100 4,30 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
100/110 4,75 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
110/120 5,20 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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Roof L Tapered 15 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/45 1,70 8 11,52 64 92,16 2.027,52 ü
45/60 2,35 6 8,64 48 69,12 1.520,64 ü
60/75 3,05 4 5,76 36 51,84 1.140,48 ü
75/90 3,75 6 8,64 30 43,30 950,40 ü
90/105 4,40 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
105/120 5,10 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

Roof L Tapered 20 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/50 1,80 6 8,64 60 86,40 1.900,80 ü
50/70 2,70 4 5,76 40 57,60 1.267,20 ü
70/90 3,60 6 8,64 30 43,30 1.013,76 ü
90/110 4,50 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
110/130 5,45 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

Roof L Tapered 25 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/55 1,90 10 14,40 50 72,00 1.584,00 ü
55/80 3,05 6 8,64 36 51,84 1.140,48 ü
80/105 4,20 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
105/130 5,30 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

UTHERM  Roof L Tapered

Utherm Roof L Tapered is een PIR isolatieplaat 
met eenzijdig afschot voor platte en licht hellende 
daken, voor een betere afvloeiing van regenwater. 
Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een 
meerlaags gasdicht laminaat en is ook geschikt 
voor verlijmde toepassingen.

Toepassing Isolatieplaten met eenzijdig afschot 
voor platte daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 1.200 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR100 ≥ 100 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1                                                                                                                             
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
ATG

K53766
2992, H900
λ 0,023 W/m.K

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L Tapered L v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Roof L Pro

Utherm Roof L Pro is een PIR isolatieplaat  
geschikt voor platte en licht hellende daken. 
Deze plaat is aan beide zijden bekleed met 
een meerlaags gasdicht laminaat en is FM 
approved.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm of 
2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Tand en groef aan de 
4 zijden

Trapsponning aan de 
4 zijden

FM approved 
isolatieplaat voor 
plat dak, geschikt 

voor verlijmen 

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof L Pro: 1.200 x 600 mm

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 
1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü
70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 

1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 vanaf 
1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 
1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 vanaf 
1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 
1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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Roof L Pro: 2.400 x 1.200 mm

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 vanaf 
1.000 m2

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 vanaf 
1.000 m2

70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 vanaf 
1.000 m2

80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 vanaf 
1.000 m2

90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 vanaf 
1.000 m2

160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 
1.000 m2
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR100 ≥ 100 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L Pro v1

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

FM
FM approved per Approval
Standard 4470

B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L Pro v1
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UTHERM Roof LE Isolatieplaat 
voor plat dak

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof LE: 1.200 x 600 mm

20 0,90 24 17,28 240 172,80 3.801,60 vanaf 
1.000 m2

30 1,35 16 11,52 160 115,20 2.534,40 vanaf 
1.000 m2

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 vanaf 
1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 
1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 vanaf 
1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 vanaf 
1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 
1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 vanaf 
1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 
1.000 m2

180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 vanaf 
1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 vanaf 
1.000 m2
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Roof LE: 2.400 x 1.200 mm

20 0,90 24 69,12 120 345,60 3.801,60 vanaf 
1.000 m2

30 1,35 16 46,08 80 230,40 2.534,40 ü
40 1,80 12 34,56 60 172,80 1.900,80 ü
50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 ü
60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü
70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 ü
80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 

1.000 m2

**  Isolatieplaat met tand en groef aan de 4 zijden 
beschikbaar op aanvraag vanaf 1.000 m2

** Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

Utherm Roof LE is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse E geschikt voor platte en licht 
hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding LE: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm of 
2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Tand en groef aan 
de 4 zijden*
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse E volgens EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
FIW

ATG

CTG-671
WLS 023
DAA dh, DAA ds
H974, 3208

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Roof LE LS Isolatieplaat voor 
plat dak met 
trapsponning

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof LE LS: 1.200 x 600 mm

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 vanaf 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü
100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 vanaf 

1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 
1.000 m2

180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 vanaf 
1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 vanaf 
1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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Roof LE LS: 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 vanaf 
1.000 m2

70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 vanaf 
1.000 m2

80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 vanaf 

1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 

1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 vanaf 
1.000 m2

160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 
1.000 m2

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 
1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 
1.000 m2

Utherm Roof LE is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse E geschikt voor platte en licht 
hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat, 
standaard voorzien van trapsponning rondom.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding LE: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm of 
2.400 x 1.200 mm

Randafwerking Trapsponning aan de 4 zijden
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse E volgens EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
FIW

ATG

CTG-671
WLS 023
DAA dh, DAA ds
H974, 3208

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

U
TH

E
R

M
R

o
o

f 
LE

 L
S

113



UTHERM Roof LE Pro
FM approved 

isolatieplaat voor 
plat dak, geschikt 
voor mechanische 

bevestiging

lambda-waarde:

0,022 
W/m.K
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Roof LE Pro LS: 2.400 x 1.200 mm

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 

1.000 m2

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 
1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 vanaf 
1.000 m2

Utherm Roof LE Pro is een PIR isolatieplaat 
Euroklasse E geschikt voor platte en licht 
hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat 
en is FM approved.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding LE Pro: meerlaags gasdicht laminaat

Afmetingen Standaard: 2.400 x 1.200 mm 
Op aanvraag: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Trapsponning aan de 
4 zijden 

Op aanvraag:
Tand en groef aan de 
4 zijden
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Roof LE Pro: 2.400 x 1.200 mm

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 ü
60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü
70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 ü
80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 vanaf 

1.000 m2

90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 vanaf 
1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 

1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 vanaf 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 vanaf 

1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse E volgens EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE Pro v1

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

FM
FM approved per Approval
Standard 4470
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UTHERM Roof M

Utherm Roof M is een PIR isolatieplaat geschikt 
voor platte en licht hellende daken. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een gasopen 
gemineraliseerd glasvlies.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Bekleding M: gasopen gemineraliseerd glasvlies

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Isolatieplaat voor 
plat dak, ideaal 
voor verlijmen

lambda-waarde:

0,025
- 

0,027 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Roof M: 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 vanaf 1.000 m2

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 vanaf 1.000 m2

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 1.000 m2

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 1.000 m2

81 3,10 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 3,45 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 1.000 m2

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 4,20 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 1.000 m2

120 4,80 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,60 3 2,16 36 25,92 570,24 vanaf 1.000 m2

160 6,40 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO
ATG
FIW

K53766
2992, H900
WLS 026 027 028 
DAA dh, DAA ds

λ 0,025 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof M v3

EPD EPD-IVP-20140206-IBE1-EN
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UTHERM Roof B

Utherm Roof B is een PIR isolatieplaat geschikt 
voor platte en licht hellende daken. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een gasopen 
gebitumineerd gasvlies.

Toepassing Isolatieplaten voor platte en licht 
hellende daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD):
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Bekleding B: gasopen gebitumineerd glasvlies 
aan beide zijden

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Isolatieplaat voor 
plat dak, ideaal 

voor bitumineuze 
koudlijm en 

branden

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Roof B: 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 ü

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 1.000 m2

80 3,05 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 3,45 5 3,60 50 36,00 792,00 vanaf 1.000 m2

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 4,20 4 2,88 40 28,80 633,60 vanaf 1.000 m2

120 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,80 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 6,65 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

lambda-waarde:

0,024
- 

0,027 
W/m.K
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof B v3
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Utherm Roof B Tapered is een PIR isolatieplaat 
met eenzijdig afschot geschikt voor platte 
daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed 
met een gasopen gebitumineerd glasvlies.

Toepassing Isolatieplaten met eenzijdig afschot 
voor platte daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD):
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Bekleding B: gasopen gebitumineerd glasvlies 
aan beide zijden

Afmetingen Standaard: 1.200 x 1.200 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Isolatieplaat met 
afschot voor plat 
dak, ideaal voor 

bitumineuze 
koudlijm en 

branden

lambda-waarde:

0,024
- 

0,027 
W/m.K

UTHERM Roof B Tapered
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Roof B Tapered 10 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/40 1,25 14 20,16 70 100,80 2.217,60 ü
40/50 1,65 11 15,84 55 79,20 1.742,40 ü
50/60 2,00 9 12,96 45 64,80 1.425,60 ü
60/70 2,40 7 10,08 35 50,40 1.108,80 ü
70/80 2,75 6 8,64 30 43,20 950,40 ü

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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Roof B Tapered 20 mm: 1.200 x 1.200 mm

30/50 1,45 6 8,64 60 86,40 1.900,80 ü
50/70 2,20 4 5,76 40 57,60 1.267,20 ü
70/90 3,05 6 8,64 30 43,20 950,40 ü
90/110 3,80 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof B Tapered v3
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UTHERM Roof BM

Utherm Roof BM is een PIR isolatieplaat 
geschikt voor platte en licht hellende daken. 
Deze plaat is aan één zijde bekleed met een 
gasopen gebitumineerd glasvlies en aan de 
andere zijde met een gasopen gemineraliseerd 
glasvlies.

Toepassing Isolatieplaten voor platte daken

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 

Gedeclareerde lambda-waarde (λD):
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Bekleding B: gasopen gebitumineerd glasvlies
M: gasopen gemineraliseerd glasvlies

Afmetingen Standaard: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Recht aan de 4 zijden

Combinatie-
isolatieplaat voor 

plat dak

lambda-waarde:

0,024
- 

0,027 
W/m.K

Isolatie-
dikte
[mm]

RD ISOL

waarde
[m2K/W]

CE

Platen
per pak

m2

per pak
Platen

per
pallet

m2

per pallet
m2

volle 
vracht

[= 22 pal.]

In 
stock

Op aanvraag*

Roof BM: 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 vanaf 1.000 m2

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 vanaf 1.000 m2

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 vanaf 1.000 m2

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 vanaf 1.000 m2

80 3,05 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

120 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,80 3 2,16 36 25,92 570,24 vanaf 1.000 m2

160 6,65 3 2,16 30 21,60 475,20 vanaf 1.000 m2

200 8,30 2 1,44 24 17,28 380,16 vanaf 1.000 m2

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse F volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

ATG In aanvraag

λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof BM v1
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN PLAT DAK
HET PRINCIPE

UTHERM Roof

  Utherm Roof L / Roof LE / Roof L Pro / 

Roof LE Pro

vlak en op afschot beschikbaar

= een PIR isolatieplaat met aan beide 

zijden een bekleding bestaande uit 

een gasdicht meerlagencomplex van 

kraftpapier en metaalfolies.

   Utherm Roof B

vlak en op afschot beschikbaar

= een PIR isolatieplaat met aan beide 

zijden een bekleding bestaande uit een 

gasopen gebitumineerd glasvlies.

  Utherm Premium Roof L

Utherm Premium Roof L is een extra 

slanke PIR isolatieplaat voor platte en 

licht hellende daken. Deze plaat is aan 

beide zijden bekleed met een meerlaags 

gasdicht laminaat en is ook geschikt voor 

verlijmde toepassingen.

1. OVERZICHT GAMMA

Utherm Roof is een isolatietoepassing 

met hoge thermische prestaties voor het 

plat en licht hellend dak. Afhankelijk van 

de dakbedekking wordt een verschillend 

type binnen het Utherm Roof gamma 

gekozen. De afschotplaten bevatten 

hierbij een geïntegreerde helling.

  Utherm Roof M

= een PIR isolatieplaat met aan beide 

zijden een bekleding bestaande uit een 

gasopen gemineraliseerd glasvlies.

  Utherm Roof BM

= een PIR isolatieplaat met aan één zijde 

een bekleding bestaande uit een gasopen 

gebitumineerd glasvlies (B) en aan de 

andere zijde een bekleding bestaande uit 

gasopen gemineraliseerd glasvlies (M).
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3. TOEPASBAARHEID

2. VOORDELEN VAN 
HET SYSTEEM

- Hoge thermische prestaties

- Standaard diktes

- Geringe diktes

- Makkelijk te verwerken

- Drukvast

- Afschot in meerdere helingsgraden

Door te isoleren met de Utherm Roof 

isolatiemethode wordt het plat of licht 

hellend dak op een snelle en effi  ciënte 

manier geïsoleerd, afgestemd op de 

Het Utherm Roof isolatiesysteem is 

geschikt voor het isoleren van daken met 

beton, hout of een geprofi leerde 

staalplaat als ondergrond.

dakbedekking die gekozen werd. 

Met dit isolatiesysteem kunnen gestan-

daardiseerde diktes en afmetingen 

verkregen worden die de plaatsing 

bevorderen. De elementen zijn daarbij 

eenvoudig te verwerken met weinig afval.
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UITVOERING

1. VOORAF

Bij het aanbrengen van platdakisolatie 

dien je rekening te houden met het vol-

gende:

-  Tref tijdens de verwerking de nodige  

maatregelen om vochtinsluiting tijdens 

en na aanbrengen van de isolatielaag te 

voorkomen. Droog verwerken en droog 

opslaan is een must!

-  Verwijder los vuil. De ondergrond moet 

schoon, droog en vlak zijn.

-  Behandel de isolatieplaten zorgvuldig. 

Beschadigde platen mogen niet ver-

werkt worden.

-  Plaats de isolatieplaten in alle systemen 

in halfsteensverband, met gesloten  

naden.

-  Bij een dakopstand die niet mechanisch 

verankerd werd raden we aan om 

de dakopstand uit te isoleren met 

PU-isolatie. De PU-isolatie van het 

dakvlak wordt geplaatst tot 3 cm van 

de dakopstand. De voeg van min. 3 cm 

wordt opgevuld met minerale wol met 

een lage densiteit (35 kg/m³) of een 

flexibel blijvend PU-schuim.  

De isolatie van de dakopstand zelf wordt 

geplaatst tot tegen de bovenzijde van 

de isolatie van het dakvlak, zodat een 

eventuele beweging van de isolatie van 

het dakvlak vrij kan optreden.

-  Leg de Utherm Roof L, Roof LE,  

Roof L Pro en Roof LE Pro isolatieplaten 

met de zijde waarop ‘Upper Side’ ver-

meld staat naar boven.

-  Verwerk passtukken kleiner dan 300 mm  

uitsluitend in de middenzone van het 

dakvlak.

-  Zorg ervoor dat het dakbedekkingssys-

teem niet kan worden geperforeerd door 

scherpe voorwerpen en/of geconcen-

treerde belastingen.

-  Indien de isolatieplaten worden  

aangebracht op geprofileerde  

staalplaten, dient de verhouding dikte 

isolatieplaat en bovendal breedte  

minimaal 1:2,5 te zijn.

-  Platen met een minimale dikte van  

50 mm behoeven niet dragend te  

worden beëindigd indien de overstek 

kleiner dan of gelijk aan 110 mm is.

-  Hoogteverschillen tussen aansluitende 

plaatranden mogen niet meer bedragen 

dan 3 mm.
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2. AANBRENGEN DAMPREMMENDE LAAG

De noodzaak van een dampremmende laag dient te worden bepaald d.m.v. een  

bouwfysische berekening. De uitkomst is o.a. afhankelijk van de klimaatklasse, de aard 

van de onderconstructie en de isolatie. Zie ook TV 215 van het WTCB.

Bij renovaties van dampdichte  

dakbedekkingen kan een isolatieplaat 

rechtstreeks op de oude dakbedekking 

worden geplaatst en onmiddellijk  

worden voorzien van nieuwe  

dakbedekking. Het aanbrengen van een 

bijkomend dampscherm is hierbij niet  

vereist (voor klimaatklasse I, II en III).  

Dit moet aangetoond worden door  

middel van een berekening. 

Het is van belang om bij dergelijke  

situatie grondig de kwaliteit van de oude 

dakbedekking te controleren op  

mogelijke gebreken. Indien er gebreken 

aangetroffen worden dienen deze  

hersteld te worden vooraleer de nieuwe 

isolatie erop wordt aangebracht.

Klasse [µd] Materiaal

E1 
≥ 2 tot < 5 m PE folie (dikte 0,2 mm) met overlappingen van minimum 100 mm

E2
≥ 5 tot < 25 m

PE folie (dikte > 0,2 mm) en aluminiumlaminaten met verkleefde naden
Bitumenglasvlies V50/16
Bitumen polyestervlies P 150/16

E3
≥ 25 tot < 200 m

Gewapend bitumen V3, V4, P3 of P4
Polymeerbitumen APP of SBS (minimale dikte = 3 mm), glasvlies of PES 
gewapend

E4
≥ 200 M

Gewapend bitumen met metaalfolies (ALU3)
Meerlaagse dampschermen van polymeerbitumen (> 8 mm)

Klasse [µd] Klimaatklasse Dampschermklasse

Ter plaatse  
gestort beton,  

prefab elementen  
van beton

I
II
III 
IV

E3
E3
E3
E4

Vochtbestendige 
beplanking  
of van hout  

afgeleide platen

I
II
III 
IV

-
E2
E2
E4

Geprofileerde staalplaat

I
II
III 
IV

-
E2
E2
E4

Dampschermkwaliteit

De keuze van het dampscherm is afhankelijk van de ondergrond en de klimaatklasse

127



U
TH

E
R

M
 R

o
o

f

3. BEVESTIGINGSTECHNIEKEN

1. Mechanische bevestiging

Het overzicht van de toepasbare  

isolatieplaten per type bevestigings- 

techniek vind je terug op pagina 103.

Bij het aanbrengen van  

bevestigingsmiddelen dienen volgende 

voorwaarden in acht genomen te worden:

-  De bevestiger moet verticaal worden 

geplaatst.

-  Het mechanisch bevestigen gebeurt 

steeds in combinatie met een druk- 

verdeelplaat en/of een kunststof tule.

-  De kop van de bevestiger moet  

tenminste onder het vlak van de  

drukverdeelplaat liggen.

De drukverdeelplaten of tules mogen 

voor het oog niet zichtbaar zijn vervormd.

De drukverdeelplaten of tules mogen niet 

meer dan 3 mm in het isolatiemateriaal 

gedrongen zijn en de cacheerlaag mag 

geen zichtbare beschadigingen vertonen.

De drukverdeelplaat of tule mag niet los 

zitten.

De afbeelding toont het minimum aantal 

bevestigers per plaat en de positie. Voor 

bevestigde isolatie in een verkleefde 

dakopbouw dient voor alle zones van het 

dakvlak het effectieve aantal benodigde 

bevestigingsmiddelen te worden bepaald 

in functie van de windbelasting en  

volgens de voorschriften van de  

fabrikant van dakdichtingen.

Bijkomende opmerkingen:

-  Het toerental tijdens het indraaien van 

de schroef dient in overeenstemming te 

zijn met de richtlijnen van de leverancier 

van de bevestigingsmiddelen.

-  Het bevestigingsapparaat dient voorzien 

te zijn van een diepte-inslag.

-  Utherm premium Roof L  

isolatieplaten worden bevestigd met 

min. 6 schroeven per plaat van 1200 

mm x 600 mm en min. 12 schroeven per 

plaat van 2400 mm x 1200 mm

2. Koudverkleving

De koudverlijming gebeurt volvlaks of 

met gelijkmatig verdeelde strepen op  

de ondergrond. Afhankelijk van de  

windbelasting zal meer of minder  

kleefstof moeten aangebracht worden.

Op de rand- en de hoekzones van het dak 

en bij sterk blootgestelde daken wordt 

een grotere oppervlakte kleefstof  

aangebracht of moeten de isolatieplaten 

bijkomend mechanisch bevestigd of  

geballast worden.
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De fabrikant van de kleefstof moet de 

toepasbaarheid van het product kunnen 

aantonen.

De verwerking van de lijm dient steeds te 

gebeuren volgens de voorschriften van de 

fabrikant.

Tweelagige verkleving van isolatieplaten 

is mogelijk.

Unilin Insulation adviseert een maximum 

formaat van 1.200 x 1.200 mm indien de 

isolatieplaten verlijmd worden.

3. Verkleving met kunststoflijm

Bij een ééncomponentlijm moet het  

opschuimen mogelijk zijn, wat onder 

meer door de luchtvochtigheid en de 

temperatuur in de hand wordt gewerkt. 

De plaatsing gebeurt meestal door  

deelkleven (streepsgewijs) volgens de 

voorschriften van de lijmfabrikant. 

Het gebruik van synthetische lijmen leidt 

tot starre of elastische verbindingen, 

waardoor ‘wandelen’ van de isolatie  

vermeden wordt.

De fabrikant van de kleefstof moet de 

toepasbaarheid van het product kunnen 

aantonen.

De verwerking van de lijm dient steeds te 

gebeuren volgens de voorschriften van 

de fabrikant. Tweelagige verkleving van 

isolatieplaten is mogelijk. 

4. Warm verkleven

Omwille van de technische compatibiliteit 

kunnen enkel de isolatieplaten met een 

bitumenglasvlies (B-cachering) of  

gemineraliseerd glasvlies (M-cachering) 

gebruikt worden voor een warme  

verkleving.

Utherm Roof B, Roof BM, Roof M en  

dakisolatieplaten zijn kortstondig bestand 

tegen temperaturen van 250°C en kunnen 

dus door middel van warme bitumen 

volvlakkig met de ondergrond bevestigd 

worden.

Voor een gedeeltelijke verkleving moet 

elke isolatieplaat voor minstens 50%  

stevig aan de ondergrond verkleefd zijn.

Een verkleving volgens een slangen-

lijn verdeling is betrouwbaar. Een 

 puntbevestiging is bij deze techniek niet  

aangewezen.

De hoeveelheid warmbitumen kleefstof is 

afhankelijk van de ondergrond en  

bedraagt gemiddeld 1,5 kg/m2.  

De verwerkingstemperatuur is 180°.

Bij deze verwerkingstechniek worden de 

Utherm Roof dakisolatieplaten steeds 

eenlagig, geschrankt en met dichte  

voegen verwerkt.

Een tweelagige verwerking is omwille van 

de hoge temperaturen niet mogelijk.

5. Losliggend

De Utherm isolatieplaten kunnen enkel 

losliggend worden toegepast als de  

dakafdichting en de noodzakelijke  

belasting direct hierop aansluitend wordt 

aangebracht en de dakranden voldoende 

kunnen bevestigd worden. Dit geldt ook 

wanneer terrastegels voor de nodige 

 ballast zorgen.
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X

X
Y

X+1

doorlopende onderlaag

Y+1

4. AFSCHOTISOLATIE

Afschotisolatie zorgt ervoor dat bij een 

plat dak een helling gecreëerd wordt om 

hemelwater te laten afvloeien naar een  

afwateringspunt. Deze helling wordt  

bereikt doordat de isolatieplaten met  

geïntegreerde helling vooraf in een  

bepaalde volgorde gelegd worden.  

Deze methode kan gebruikt worden  

indien de onderliggende structuur van  

het plat dak nog geen helling bevat.

Éénlaags

De éénlaagse isolatieplaten worden op 

het legplan aangeduid met een volgletter 

(hier als ‘x’ aangeduid).

Meerlaags

-  De isolatieplaten krijgen een volgletter 

per dikte.

-  De meerlaagse isolatieplaten worden op 

het legplan aangeduid met de volgletter 

gevolgd door ‘+ 1’ (bijvoorbeeld ‘x+1’).

-  Onder de hellende platen kan een  

doorlopende onderlaag aanwezig zijn 

om een bepaalde minimale dikte te  

bekomen. 

-  Platen die vlak aansluiten op een  

afschotplaat, worden aangeduid door de 

letter ‘N’ gevolgd door een volgnummer.

Unilin Insulation kan op aanvraag een 

legplan opmaken voor de hellingsisolatie 

van een plat dak aan de hand van enkele 

parameters. Zie de checklist achteraan dit 

document.

Afschothelling:

-  Mogelijk van 0,833% tot 2,08% helling. 

(Roof L Tapered)

-  Mogelijk in 0,833% en 1,67% helling. 

(Roof B Tapered)

Éénzijdig afschot:  

afwatering naar één zijde
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Kilgoot

-  Enkel mogelijk bij een 45° afwatering.

-  Afval kan enkel hergebruikt worden bij 

combinatie binnen- en buitenhoek. 

Noordboom

De isolatieplaten in de vorm van een 

noordboom worden op het legplan  

Meerzijdig afschot:  

afwatering naar een punt

Voorbeeld hellingsplan plat dak

-  De isolatieplaten in de vorm van  

een kilgoot worden op het legplan  

aangeduid met de volgletter  

voorafgegaan door de ‘K’.

aangeduid met de volgletter  

voorafgegaan door de ‘G’.
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CHECKLIST

UTHERM Afschotplan

PLANNEN 

TYPE DAKDICHTING 

TYPE ISOLATIEPLAAT 

(te bezorgen in dwg of dxf): 

  Dakenplan met aanduiding afwateringslijnen en -punten

  Snedes

  Bitumen merk & type: 

  EPDM merk & type:

  PVC merk & type:  

  TPO merk & type:

  Andere merk & type:

  Roof B 

   Afschot 10 mm / 1,2 m (0,83%)

   Afschot 20 mm / 1,2 m (1,67%)

  Roof L

   Afschot 10 mm / 1,2 m (0,83%)

   Afschot 15 mm /  1,2 m (1,25%)

   Afschot 20 mm / 1,2 m (1,67%)

   Afschot 25 mm / 1,2 m (2,08%)
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AFSCHOTTYPE

ISOLATIEDIKTE

OPMERKINGEN / SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

  Enkel (richting goot)   Dubbel (diagonaal naar afvoer)

Minimum: mm U-waarde:  W/m2K

Maximum: mm U-waarde:  W/m2K

Gemiddeld: mm U-waarde:  W/m2K
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We maken 
het je graag 
makkelijk met 
isolatie platen 
om je zolder in 
één beweging 
te isoleren én 
af te werken.

Attic
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Utherm Attic L CB

Utherm Attic L Gyp

Utherm Attic L GFB

Utherm Attic L OSB

Binnenkant 
hellend dak

Zoldervloer
142

136

138

140
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UTHERM Attic L Gyp

Utherm Attic L Gyp is een PIR isolatieplaat 
geschikt voor na-isolatie van zolders. Deze plaat 
is aan beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van 
een gipskarton afwerkplaat van 12,5 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor de 
na-isolatie van zolders van binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
Gyp: gipskarton van 12,50 mm aan 
één zijde

Afmetingen Standaard: 
Netto: 1.189 x 600 mm
Bruto: 1.200 x 613 mm

Randafwerking Combinatie met tand- & 
groefverbinding aan de 4 zijden

Afgewerkte 
isolatieplaat voor 

na-isolatie van 
zolder

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Totale
dikte
[mm]

RD ISOL + Gyp

waarde
[m2K/W]

CE

Dikte 
isolatie 
[mm]

Dikte
Gyp

[mm]

Platen
per

pallet

m2

per 
pallet

Gewicht
[kg/stuk]

m2

volle 
vracht

[= 44 pal.]

In 
stock

Op 
aan-

vraag*

Attic L Gyp: 1.200 x 613 mm

80 + 12,50 3,70 80 12,50 24 17,65 8,35 776,60 ü

100 + 12,50 4,60 100 12,50 20 14,71 8,80 647,24 ü

120 + 12,50 5,50 120 12,50 18 13,24 9,30 582,56 ü

140 + 12,50 6,40 140 12,50 14 10,30 9,75 453,20 ü
* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN Insulation
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K
Gyp: 0,210 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L Gyp v4
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UTHERM Attic L GFB

Utherm Attic L GFB is een PIR isolatieplaat 
geschikt voor de na-isolatie en brandveilige 
afwerking van zolders. Deze plaat is bekleed 
aan beide zijden met een meerlaags gasdicht 
laminaat en aan één zijde voorzien van een 
gipsvezel afwerkplaat van 10 mm.

Toepassing Isolatie en brandveilige afwerking in 
één voor de na-isolatie van zolders 
van binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K
R-waarde gipsvezel (GFB): 
max. 0,031 m2.K/W

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
GFB: gipsvezel van 10 mm aan één 
zijde

Afmetingen Standaard: 
Netto: 1.189 x 589 mm
Bruto: 1.200 x 600 mm

Randafwerking Combinatie met tand- & 
groefverbinding aan de 4 zijden

Afgewerkte 
isolatieplaat voor 
brandveilige na-

isolatie van zolder

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Totale
dikte
[mm]

RD ISOL + GFB

waarde
[m2K/W]

CE

Dikte 
isolatie 
[mm]

Dikte
GFB

[mm]

Platen
per

pallet

m2

per 
pallet

Gewicht
[kg/stuk]

m2

volle 
vracht

[= 44 pal.]

In 
stock

Op 
aan-

vraag*

Attic L GFB: 1.200 x 600 mm

60 + 10 2,75 60 10 30 21,60 9,70 950,40 ü

80 + 10 3,65 80 10 24 17,28 10,15 760,32 ü

100 + 10 4,55 100 10 20 14,40 10,60 633,60 ü

120 + 10 5,45 120 10 18 12,96 11,05 570,24 ü

140 + 10 6,40 140 10 16 11,52 11,55 506,88 ü
* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN Insulation
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K
GFB: 0,320 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L GFB v3
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UTHERM Attic L OSB

Utherm Attic L OSB is een PIR isolatieplaat 
geschikt voor de na-isolatie van zoldervloeren. 
Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een 
meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde 
voorzien van een OSB vezelplaat van 12 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor 
de na-isolatie van zoldervloeren van 
binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K
R-waarde OSB vezelplaat (OSB): 
max. 0,092 m2.K/W

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
OSB: houtvezelplaat van 12 mm aan 
één zijde

Afmetingen Standaard: 
Netto: 1.189 x 600 mm 
Bruto: 1.200 x 613 mm

Randafwerking Combinatie met tand- & 
groefverbinding aan de 4 zijden

Afgewerkte 
isolatieplaat voor 

na-isolatie van 
zoldervloer

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Totale
dikte
[mm]

RD ISOL + OSB

waarde
[m2K/W]

CE

Dikte 
isolatie 
[mm]

Dikte
OSB
[mm]

Platen
per

pallet

m2

per 
pallet

Gewicht
[kg/stuk]

m2

volle 
vracht

[= 44 pal.]

In 
stock

Op 
aan-

vraag*

Attic L OSB: 1.200 x 613 mm

40 + 12 1,90 40 12 46 33,84 6,25 1.488,96 ü

50 + 12 2,35 50 12 40 29,42 6,50 1.294,48 ü

60 + 12 2,80 60 12 34 25,01 6,75 1.100,44 ü

80 + 12 3,70 80 12 26 19,13 7,20 841,72 ü

100 + 12 4,60 100 12 20 14,71 7,70 647,24 ü

120 + 12 5,50 120 12 18 13,24 8,15 582,56 ü

140 + 12 6,45 140 12 14 10,30 8,60 453,20 ü

160 + 12 7,35 160 12 12 8,83 9,10 388,52 ü
* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN Insulation
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016  

PIR: 0,022 W/m.K
OSB: 0,130 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse D-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L OSB v3
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UTHERM Attic L CB

Utherm Attic L CB is een PIR isolatieplaat 
geschikt voor de na-isolatie van zoldervloeren. 
Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een 
meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde 
voorzien van een spaanplaat van 8 mm.

Toepassing Isolatie en afwerking in één voor 
de na-isolatie van zoldervloeren van 
binnenuit

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) 
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 
0,022 W/m.K
R-waarde CB spaanplaat (CB): 
max. 0,057 m2.K/W

Bekleding L: meerlaags gasdicht laminaat                                                                                  
CB: spaanplaat van 8 mm aan één 
zijde

Afmetingen Standaard: 
Netto: 1.189 x 600 mm 
Bruto: 1.200 x 613 mm

Randafwerking Combinatie met tand- & 
groefverbinding aan de 4 zijden

Afgewerkte 
isolatieplaat voor 

na-isolatie van 
zoldervloer

lambdawaarde:

0,022 
W/m.K

Totale
dikte
[mm]

RD ISOL + CB

waarde
[m2K/W]

CE

Dikte 
isolatie 
[mm]

Dikte
CB

[mm]

Platen
per

pallet

m2

per 
pallet

Gewicht
[kg/stuk]

m2

volle 
vracht

[= 44 pal.]

In 
stock

Op 
aan-

vraag*

Attic L CB: 1.200 x 613 mm

60 + 8 2,75 60 8 34 25,01 5,60 1.100,44 ü

80 + 8 3,65 80 8 26 19,13 6,05 841,72 ü

100 + 8 4,60 100 8 22 16,18 6,50 711,92 ü

120 + 8 5,50 120 8 18 13,24 7,00 582,56 ü

140 + 8 6,40 140 8 16 11,77 7,45 517,88 ü
* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN Insulation
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD volgens EN 13165:2012+A2:2016

PIR: 0,022 W/m.K
CB: 0,140 W/m.K

Drukweerstand bij 10% vervorming: 
CS(10/Y)150 volgens EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Treksterkte loodrecht TR80 ≥ 80 kPa

Dimensionele stabiliteit
48h, 70°C, 90%RV
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Vervorming onder druk en temperatuur DLT(2) ≤ 5%

Dichtheid van het PIR schuim 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Dampdiffusieweerstandsgetal van
het PIR schuim: μ

50-100

Brandreactieklasse D-s1, d0 volgens EN 13501-1

Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L CB v3
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VERWERKINGS-
VOORSCHRIFTEN

UTHERM Attic

Attic L Gyp 
Attic L GFB

Attic L Gyp

Gyp: Gipskartonplaat

GFB: Gipsvezelplaat

OSB: OSBhoutvezelplaat

CB: Spaanplaat

Attic L GFB

Attic L OSB Attic L CB

Attic L OSB
Attic L CB

1. BEVESTIGINGSTECHNIEKEN

2. TOEGANKELIJKHEID NAAR 
ZOLDER

De Utherm Attic isolatieplaten worden 

door Unilin Insulation beschermd met 

stretch folie en verstevigingsplaten. Tijdens 

trans port en stockage dienen de Utherm 

Attic isolatieplaten beschermd te worden 

tegen vocht. Ze dienen binnen, droog 

en van de vloer te worden opgeslagen. 

Blootstelling aan de zon is te ver mijden.

Het formaat van Utherm Attic laat toe om 

iedere zolder makkelijk te bereiken via het 

zoldertrapgat.
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VLOERTOEPASSING

Utherm Attic OSB of Attic CB kan worden 

toegepast op een betonnen ondervloer 

of op een dragende houten vloer. Utherm 

Attic OSB of Attic CB mag nooit recht-

streeks op de balken geplaatst worden. 

De Utherm Attic OSB of Attic CB platen 

zorgen voor een stevige en onmiddellijk 

beloopbare zoldervloer, die onder meer 

kan gebruikt worden als opslagruimte. 

Bij twijfel over de draagkracht van de 

bestaande dragende structuur dient men 

deze te laten verifiëren door een expert. 

De doorbuiging van de bestaande vloer 

dient kleiner te zijn dan L/300.

Het gebouw moet wind- en regendicht 

zijn alvorens de Utherm Attic PIR  

isolatieplaten te plaatsen. De betonnen 

ondervloer dient volledig droog te zijn. 

Uit voorzorg kan op de betonnen deklaag 

een dampscherm geplaatst worden,  

bijvoorbeeld een PE-folie van 0,2 mm. 

Boven vochtige ruimtes wordt de  

plaatsing van een dampscherm op de 

ondervloer als voorzorg aangeraden. 

Wanneer reeds isolatie aanwezig is, dient 

de plaatsing oordeelkundig geëvalueerd 

te worden door een expert.

Kleine oneffenheden kunnen worden 

uitgevlakt door het aanbrengen van een 

vloerfolie. Hierbij kan geopteerd worden 

voor een vloerfolie met een verbeterde 

geluidsisolatie. Bij een geschotelde of 

doorgebogen plankenvloer, bij een ruwe 

betonvloer, of wanneer leidingen  

aanwezig zijn, kan een uitvlakkingslaag 

van droge egalisatiekorrels of egalisatie-

mortel worden aangebracht. Wanneer 

een egalisatiemortel wordt gebruikt is een 

dampscherm onder de Utherm Attic PIR 

isolatieplaten noodzakelijk.
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De Utherm Attic OSB of Attic CB PIR 

isolatieplaten kunnen ten gevolge van 

schommelingen in temperatuur en 

vochtgehalte een geringe afwijking in 

afmetingen vertonen. Dit is een omkeer-

baar proces waardoor het noodzakelijk 

is om een vrije randzone van 1,5 mm/m 

vloerlengte, met een minimum van 

10 mm, te voorzien aan de omtrek van 

de zoldervloer en rondom elk vast punt, 

om uitzetting mogelijk te maken. 

De randzone zorgt er ook voor dat de 

elementen geen vocht kunnen opzuigen. 

De randzone kan eenvoudig gecreëerd 

worden door middel van een uitzettings-

voegstrook, of door afstandshouders, 

waarbij na de plaatsing van de Utherm 

Attic OSB of Attic CB PIR isolatieplaten 

de voeg wordt opgevuld met elastisch 

PUR schuim.

Bij grote oppervlaktes moet een 

aangepast schema van bewegingsvoegen 

voorzien worden. De Utherm Attic wordt 

zo geproduceerd dat een kleine 

uitzettingsvoeg mogelijk is tussen elke 

OSB of spaanplaat. 

Rond schouwen dienen de normatieve 

voor schriften inzake brandveiligheid 

nageleefd te worden.

Puntbelastingen op 
de spaanplaat dienen 
steeds beperkt te 
worden tot 100 kg.
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De tand & groef van de eerste Utherm  

Attic wordt afgezaagd om een rechte 

zijde te bekomen in de hoek. De Utherm 

Attic PIR isolatieplaten worden rij per rij 

geplaatst. Utherm Attic dient zo geplaatst 

te worden dat de tand & groef van de 

isolatieplaat goed sluit, om koudebruggen 

te vermijden. Men dient er op te letten de 

eerste rij op een rechte lijn te leggen, ook 

wanneer de muur waartegen de elementen 

geplaatst worden niet volledig recht loopt.  

Dit vereenvoudigt de plaatsing van de 

volgende rijen. Op het einde van de 

eerste rij dient een passtuk op maat te 

worden verzaagd. Het overblijvende stuk 

wordt gebruikt als eerste element aan het 

begin van de tweede rij. De elementen 

worden zo in verband geplaatst, de 

voegen dienen minstens 20 cm te 

verspringen.

Bij zwevende plaatsing dienen er geen 

mechanische bevestigingen te gebeuren. 

Om een schijfwerking van de vloer te 

creëren kan er voor geopteerd worden 

de voegen te verlijmen met een geschikt 

adhesief, dit is echter niet noodzakelijk.
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HELLEND DAK TOEPASSING

Utherm Attic L Gyp of Attic L GFB met 

gipsvezelplaten of gipskartonplaten  

kunnen aan de binnenzijde van het  

hellend dak worden toegepast.  

Het gebouw moet wind- en regendicht 

zijn alvorens de Utherm Attic L Gyp of 

Attic L GFB PIR isolatieplaten te plaatsen. 

Toepassing kan enkel en alleen indien een 

dampopen onderdak aanwezig is.  

Wanneer reeds isolatie en/of damp-

scherm aanwezig is, dient de plaatsing 

oordeelkundig geëvalueerd te worden 

door een expert.

Voor een perfecte plaatsing dient de 

onder structuur volledig vlak te zijn.  

Indien nodig dient de dakstructuur te 

worden uitgevlakt met houten latten.

Het wordt aangeraden een uitzettings-

voeg strook van minstens 10 mm te 

voorzien aan de omtrek van het hellend 

dakvlak en rondom elk vast punt, om een 

even tuele beweging van het dak mogelijk 

te maken. De randzone kan eenvoudig 

gecreëerd worden door middel van een 

uitzettingsvoegstrook, of door  

afstandshouders, waarbij na de plaatsing 

van de Utherm Attic L Gyp of Attic L GFB 

PIR isolatieplaten de voeg wordt  

opgevuld met elastisch PUR-schuim.  

Bij grote oppervlaktes moet een  

aangepast schema van bewegings voegen 

voorzien worden.

Een Utherm Attic PIR isolatieplaat wordt 

zo geproduceerd dat een kleine  

voegopening mogelijk is tussen elke  

gips vezelplaat. 

De gips vezel platen of gips karton platen 

zijn afgewerkt met afge schuin de kanten 

aan de vier zijden, zodat een naadloze 

afwerking mogelijk is.

Rond schouwen dienen de normatieve 

voorschriften inzake brandveiligheid  

nageleefd te worden.

De tand & groef van de eerste Utherm  

Attic wordt afgezaagd om een rechte  

zijde te bekomen in de onderste hoek.  

De Utherm Attic PIR isolatieplaten  

worden rij per rij geplaatst, van onder te 

beginnen. Utherm Attic dient zo geplaatst 

te worden dat de tand & groef van de 

isolatieplaat goed sluit, om koudebruggen 

te vermijden. Op het einde van de eerste 

rij dient een passtuk op maat te worden 
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verzaagd. Het over blijvende stuk wordt 

gebruikt als eerste element aan het begin 

van de tweede rij. De elementen worden 

zo in verband geplaatst, de voegen  

dienen minstens 20 cm te verspringen.

De elementen worden met schroeven met 

verzonken freeskop minstens 26 mm diep 

in de houten onderstructuur gevezen. 

Utherm Attic L GFB (met gipsvezelplaten) 

en Utherm Attic L Gyp (met gipskarton-

platen) moeten bevestigd worden met 

gefosfateerde gipsplaatschroeven.  

De Utherm Attic PIR isolatieplaat dient 

per (tussen-) steunpunt met minstens drie 

schroeven te worden bevestigd. Indien 

de overspanning groter is dan 400 mm, 

worden eerst dwarslatten met kleinere 

tussenafstand aangebracht op de onder-

structuur. De Utherm Attic PIR isolatie-

plaat wordt dan hierop bevestigd.

De schroeven dienen net verzonken, 

ongeveer 1 mm, in de gipsvezelplaat te 

worden aangebracht. De ontstane gaatjes 

kunnen achteraf gevuld worden met  

voegengips. De randafstand van de 

schroeven dient zeker 12 mm te zijn.
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We helpen je een 
handje met tools 
die het plaatsen 
vereen voudigen.

Accessoires
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Unilin Insulation helpt een handje met praktische hulpmiddelen om het plaatsen 
van isolatieplaten te vereenvoudigen. 

Raadpleeg de technische fi ches van 

onderstaande producten voor bijkomende 

informatie. En bekijk ook de verwerkings-

voorschriften om de bevestiging met de 

isolatieplaten correct uit te voeren. 

Meer info op unilininsulation.com
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Accessoires

UNITAPE UNIFLEX

ONDERDAKSTROOK

Kleefband om de naden tussen 

Wall isolatieplaten af te dichten. 

Aanbrengen op een droge, propere 

ondergrond en goed aandrukken. 

1.  Wind- en waterdicht maken van 

isolatieplaten

2.  Gebruiksvriendelijk (aanbrengen kan 

ook met afroller)

3.  Uitstekende, langdurige kleefkracht 

(gaat 2 x langer mee)

4.  Vochtbestendig en UV-stabiel 

UNITAPE 50 lm/rol

50 mm breed

Flexibel montageschuim voor het 

afdichten van naden en aansluitvoegen 

tussen de isolatieplaten. 

1.  Gebruiksklaar, zelf expanderend 

polyurethaanschuim

2.  Afdichten van naden en aansluit-

voegen = betere luchtdichtheid

3.  3 x fl exibeler dan gewoon PU schuim: 

volgt de voeg én scheurt niet

4.  Uitstekende hechting op hout en 

andere bouwmaterialen

5.  Aanbrengen met een pistool

UNIFLEX 750 ml

REINIGINGSBUS 750 ml

Zelfklevende onderdakstroken voor 

een wind- en waterdichte aansluiting 

ter hoogte van bv. kilgoten, 

noordbomen en dakvlakramen.

ONDERDAKSTROOK 25 lm/rol

330 mm breed
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ONDERDAKFOLIE

PRIMER / TAPE / LIJMKIT

Unilin onderdakfolie om het dak 

wind- en waterdicht af te werken. 

ONDERDAKFOLIE 75 m2/rol

50 x 1,5 m

Garandeert de wind- en waterdichte aansluiting 

van Utherm Sarking L Comfort ter hoogte van 

aansluitingen met doorvoeren of dakvlakramen, 

of ter hoogte van kilgoten.

PRIMER 1.000 ml

TAPE 30 lm/rol

150 mm breed

LIJMKIT 310 ml

Isoleer 
wind- en 

waterdicht
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UTHERM SARKING SCHROEVEN UTHERM ATTIC SCHROEVEN

Kwaliteitsschroeven, speciaal 

ontwikkeld voor het bevestigen van 

Utherm Sarking isolatieplaten, laten 

een loodrechte bevestiging toe. 

Lengte
(mm)

Diameter
(mm)

Aantal/doos

180 6 50

200 6 50

220 6 50

240 6 50

260 6 50

280 6 50

300 6 50

330 8 50

360 8 50

Gefosfateerde schroeven voor 

het bevestigen van Utherm Attic 

isolatieplaten met gipskarton of 

gipsvezel tegen de dakstructuur. 

Je garantie voor een optimale 

bevestiging op de onderconstructie en 

een kwalitatieve afwerking. 

Lengte
(mm)

Diameter
(mm)

Aantal/doos

120 4,8 250

140 4,8 250

160 4,8 100

UTHERM SARKING SCHROEVEN

Voor een 
perfecte 
plaatsing
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Naast technische ondersteuning krijg 

je als bouwprofessional bij Technical 

Services ook een legplan voor een 

plat dak. Stuur een mail naar:

tapered.insulation@unilin.com met:

 het plan van het dak,

 de gekozen isolatieoplossing,

 de minimale dikte en hellingsgraad.

Legplan nodig voor een plat dak?
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Voor een 
mooie 

afwerkingMASTIEKSCHROTEN

Mastiekschroten zorgen voor een vloeiende 

geïsoleerde overgang tussen het dakvlak 

en de dakopstand De mastiekschroot 

of -hoek van Unilin Insulation is een 

afwerking van de dakrand – in de vorm 

van een schuin oplopend stukje PIR schuim, evenwijdig met de dakrand – waardoor de 

dakbedekking kan doorlopen tot de dakrand en over de mastiekschroot. 

Breedte
(mm)

Lengte
(mm)

Diepte
(mm)

Aantal/doos

ALUMINIUM-UITVOERING 100 x 100 1.200 30 42

50 x 50 1.200 30 60

afwerking
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Samen zoeken 
naar de beste 
isolatieoplossing 
voor jouw project.

Service & 
Logistiek
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Contact:

Customer service
+32 56 73 59 99

sales.insulation@unilin.com

Technical Services
+32 56 65 34 75

tsi@unilin.com

Tapered Insulation
tapered.insulation@unilin.com
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Service & Logistiek

ORDERS

Voor orders en vragen over leveringen  
en facturatie, bel ons op 056/73 59 99 of 
mail naar sales.insulation@unilin.com.

Alle orders dienen correcte hoeveelheden, 
specificaties en een leveringsadres te  
bevatten. Zonder correct of volledig  
leveringsadres kan een levering niet  
worden uitgevoerd.

Customer Service is elke werkdag bereik-
baar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

ANNULEREN VAN ORDERS

Orders die bestaan uit stockproducten 
(deze informatie vind je per product in 
het leverings programma) kunnen  
kosteloos worden geannuleerd, op  
voorwaarde dat Customer Service op  
de hoogte wordt gebracht, via mail of 
telefonisch, binnen 24 uur na de  
orderbevestiging. Let op, dit is enkel  
geldig voor orders waarbij er minstens  
3 dagen zitten tussen de orderbevestiging 
en de geplande leveringsdatum.

Na 24 uur of wanneer er minder dan  
3 dagen zijn verstreken tussen de order-
bevestiging en de geplande leverings- 
datum is annuleren alleen mogelijk mits 
het betalen van € 150 administratiekosten. 
Annuleer je een order binnen drie dagen 
voor geplande leveringsdatum, dan wordt 
naast de administratiekosten ook  
transportkosten (€ 16 per pallet)  
aangerekend. Wijzigingen binnen de  
3 dagen voor de geplande leverings- 
datum zijn niet meer mogelijk.

Orders die bestaan uit niet-stockproducten 
kunnen niet worden geannuleerd. 

BETALINGSTERMIJNEN

De betaling dient te gebeuren binnen de 
30 dagen vanaf factuurdatum. Op  
huidige clausules gelden onverminderd 
de toepassing van onze algemene  
verkoopsvoorwaarden, die je op op onze 
website kan raadplegen. 

www.unilininsulation.com

LEVERINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald, worden de  
goederen uit de fabriek geleverd. 

Leveringstermijn bestellingen, zowel voor 
volle vrachten (± 22 palletten) of  
deelvrachten: 

Stockproducten  
-  Bestellen voor 10 u.: levering vanaf  

de dag van de bestelling + 2 werkdagen 
(met of zonder kooiaap)

-  Bestellen na 10 u.: levering vanaf de dag 
van de bestelling + 3 werkdagen (met of 
zonder kooiaap)

Niet-stockproducten 
-  Standaard: levering vanaf de dag van  

de bestelling + 10 werkdagen

-  Minimale afname volgens info op  
productfiches

-  Afname overproductie volgens info op 
productfiches

-  Mogelijkheid om afwijkende diktes,  
lengtes en afwerking te bestellen na 
overleg met Unilin Insulation

Termijnen worden uitgedrukt in werk- 
dagen. Niet-werkdagen zijn weekend-, 
feest- en vakantiedagen. 
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Transporttoeslagen 
Bij deelvrachten kleiner dan 3 palletten 
wordt een toeslag van € 100 per levering 
aangerekend. 

 

PRIJSLIJST 2020 Aantal  
palletten

Transport- 
toeslag

AFMETINGEN: 

600 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 2.400 

1.200 x 2.500

0 - 3 € 100

> 3 Franco

Tijdsafspraken 
Geen tijdsafspraken mogelijk voor  
leveringen kleiner dan 3 palletten noch 
voor magazijnleveringen.

Voor leveringen van meer dan 3 palletten 
zijn er 4 mogelijke tijdsvensters: 
- Levering eerste werk (6u30 - 8u) 
- 8u - 10u 
- Voormiddag 
- Namiddag

Orders zonder specifieke leverdatum of 
deelvrachten voor de Belgische provincie 
Luxemburg of Groot-Hertogdom  
Luxemburg worden ingepland volgens 
logistieke beschikbaarheid.

Aantal losplaatsen 
Volle vrachten kunnen gelost worden  
over meerdere losplaatsen. Dit met een 
maximum van 2 losplaatsen in een straal 
van 50 km en met een minimum van  
3 paletten per losplaats.

LOSSEN VAN GOEDEREN

Er wordt van uitgegaan dat er direct 
kan worden gestart met het lossen van 
goederen wanneer een vrachtauto op de 
plaats van bestemming arriveert.  
Wanneer er wordt verwezen naar een  
ander losadres, heeft Unilin Insulation het 
recht om kosten in rekening te brengen. 

Leveringen in magazijnen worden niet 
door de chauffeur gelost.

VERWERKING

Voor de verwerking van onze producten 
verwijzen we graag naar de verwerkings-
voorschriften die je kan vinden op  
www.unilininsulation.com. Je kan deze 
ook opvragen bij Customer Service.
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