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EFIGREEN ITE is een thermische isolatieplaat bestaande uit een polyisocyanuraat (PIR) hardschuim. De 

platen zijn aan beide zijden voorzien van een gewafelde aluminium folie van 50 µ. 

 

 

Toepassing 
 

EFIGREEN ITE is bestemd als isolatie voor geventileerde gevels afgewerkt met een op raamwerk 

bevestigde gevelbekleding (hout, metaal, …). 

EFIGREEN ITE wordt toegepast op vlakke verticale wanden bij nieuwbouw of renovatie. De panelen 

kunnen in een of twee lagen geplaatst worden. 

 

 

Verpakking 
 

 EFIGREEN ITE 

Dikte (mm) (1) 40 50 60 70 80 90 100 120 

Aantal platen per pak 10 8 6 5 5 4 4 3 

Aantal m² per pak 12,0 9,6 7,2 6,0 6,0 4,8 4,8 3,6 

Aantal pakken per pallet 6 

(1) Andere diktes mogelijk op aanvraag 

 

 

Eigenschappen 
 

(1) De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,023 W/mK. De thermische weerstand is conform de 
Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van  
0,0229 W/mK. 

 

 

  

 EFIGREEN ITE 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)(1) 0,023 

Lengte (mm) 1200 ± 7,5 

Breedte (mm) 1000 ± 7,5 

Volumegewicht (kg/m³) ≥ 30 

Afwerking Tand/groef langs 4 zijden 

Druksterkte bij 10% vervorming 
(kPa) (EN 826) 

≥ 150 

Brandreactie (Euroklasse) 

 D-s2, d0 30 tot 55 mm 

 C-s2, d0 60 tot 100 mm 

 D-s2, d0 104 tot 120 mm  
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Dikte Thermische weerstand (Rd) (m²K/W) 

40 mm(1) 1,70 

50 mm(1) 2,15 

60 mm(1) 2,60 

70 mm(1) 3,05 

80 mm(1) 3,45 

90 mm(1) 3,90 

100 mm(1) 4,35 

120 mm(1) 5,20 

(1) De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,023 W/mK. De thermische weerstand is conform de 
Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van  
0,0229 W/mK. 

 

 

Verwerking 
 

Plaatsing met gesloten voegen, verticaal tegenaan de opgaande muur met de tand naar boven. Bevestigen 

met aangepaste verankeringen of pluggen (min. 5 st/m²). Er wordt geadviseerd de voegen tussen de 

platen af te kleven. 

 

Bij het plaatsen in 2 lagen dienen de platen geschrankt geplaatst te worden. 

 

 

Keuringen & certificaten 
 

ACERMI 03/006/109 
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Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu: 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product. 

 

Kwaliteit: 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel EN ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 
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