
EEN COMPLEET 
OVERZICHT

ISOLATIE
OPLOSSINGEN



ISOLEREN 
BY SOPREMA

ENERGIEBESPARING
De meest voorkomende beweegreden 
om te isoleren zijn energiebesparing 
en comfortverhoging. Isoleren is een 
belangrijke techniek om tot een ener-
gieneutrale gebouwde omgeving te 
komen. Een goed geïsoleerde woning of 
utiliteitsgebouw vermindert de energie-
vraag en verlaagt de energierekening.

BOUWBESLUIT
Wettelijke eisen voor de thermische 
isolatie van (nieuwe) gebouwen zijn 
steeds strenger geworden. In het 
Bouwbesluit zijn eisen opgenomen 
aan het isoleren van gebouwen. Zo 
moet isolatie bij nieuwbouw en 
renovatie aan verschillende mini-
mum Rc-waarden voldoen. Ook 
gelden er voor gevels, daken en 
vloeren verschillende eisen.

HOE ISOLEREN
Om een bestaand gebouw te iso-
leren kan de spouwmuur gevuld 
worden, aan de binnenzijde extra 
isolatie worden aangebracht of 
aan de buitenkant. Welke oplossing 
wordt gekozen, hangt af van de 
bouwkundige staat en mogelijkhe-
den van het gebouw.
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Gevelisolatie is, zoals het woord al zegt, isolatie van de gevel 
of (buiten)muren. Met de hoge energieprijzen en de duurzamer 
wordende levensstijl is het steeds normaler geworden ook de gevel 
goed te isoleren. In de eerste plaats wordt gevelisolatie gebruikt 
om het energieverbruik van de woning te verminderen. Maar 
gevelisolatie heeft meer voordelen dan alleen een energiebesparend 
effect. Denk hierbij aan het verfraaien van de buitenzijde van de 
woning, het wegwerken van koudebruggen en tocht, maar ook aan 
het verbeteren van het akoestisch comfort.

BUITENGEVEL ISOLATIE 

Bij buitengevelisolatie wordt het isolatiemateriaal aan de buitenkant 
van de gevel geplaatst, waarna deze wordt afgewerkt met een nieuwe 
gevelbekleding. Er zijn verschillende soorten gevelbeplating maar ook een 
mooie pleisterlaag is een reële optie. De buitenzijde van de woning krijgt 
een nieuw aangezicht, een verfraaiing van de woning die een behoorlijke 
invloed kan hebben op de waarde van de woning. Doordat gevelisolatie 
geen enkele invloed heeft op de bewoonbare ruimte van de woning, kan 
deze eenvoudig wat dikker worden geplaatst. Je moet er wel rekening mee 
houden dat je niet over de scheidingslijn van je eigendom gaat. Natuurlijk is 
het niet enkel de dikte die de isolatiecoëfficiënt bepaalt. Ook het materiaal 
en de dichtheid hiervan heeft een grote invloed. Soms is een dunnere laag 
van het ene materiaal heel wat meer isolerend dan een dikke laag van 
een ander materiaal.

GEVELISOLATIE
EN DUURZAAM LEVEN

PAVATEX DIFFUTHERM

DIFFUTHERM is een houtvezelisolatieplaat voor de isolatie 
van bepleisterde buitengevels. Een meerlaags ‘sandwich’ 
houtvezelisolatiepaneel met een hoge stabiliteit en mechanische 
weerstand. Geschikt voor houtskeletbouw (rechstreeks op de 
staanders) en de renovatie van gemetselde buitenmuren. 

XPS CW

XPS CW is een thermische isolatieplaat bestaande uit 
geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim geproduceerd volgens 
de klimaatvriendelijke CO2-technologie. Wordt in hoofdzaak 
gebruikt als thermische isolatie van gevels en hellende daken.

PAVATEX PAVAWALL GF

Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: comform 
wettelijke eisen branchevereniging PGB. Uitstekend geschikt voor 
prefab constructies dankzij de hoge dichtheid en het formaat 
(1450 x 580 mm). PAVAWALL GF heeft sterke akoestische, 
thermische en bouwfysische eigenschappen. 

SOPRATHERM ALU

SOPRATHERM ALU is een harde PUR isolatieplaat. De platen 
zijn aan beide zijden voorzien van een meerlaagse aluminium 
afwerking met een lage emissiecoefficient (λ≤0,1) SOPRATHERM 
ALU bestaat uit twee soorten; SOPRATHERM ALU 1000 x 
1200 (geschikt voor vloerisolatie) en SOPRATHERM ALU 600 
x 1200 (geschikt voor spouwmuur- en binnenmuurisolatie en 
buitengevelisolatie).

UITGELICHT UITGELICHT
SPOUWMUUR ISOLATIE

Naast het isoleren van de gevel aan de buitenzijde is het ook mogelijk om 
de spouwmuur te isoleren. Zowel in nieuwbouw als in renovatie wordt 
spouwmuurisolatie toegepast. Een relatief eenvoudige maar toch ook een 
zeer effectieve manier van isoleren. Bij het isoleren van een bestaande 
spouw hoeft er ook op de grootte van het woonoppervlak niets ingeleverd 
te worden. Het is wel noodzakelijk om vooraf een goede inspectie te laten 
uitvoeren. De spouwmuur mag niet vochtig zijn en er mag geen vuil in 
aanwezig zijn.  

Wanneer je beslist om vandaag de dag nieuwbouw te realiseren kan je 
dat doen op verschillende manieren. Eén van de mogelijkheden is om 
gebruik te maken van de traditionele bouwmethode. Deze methode omvat 
een binnenmuur, een spouw en een buitenmuur. Om er voor te zorgen dat 
er geen warme lucht via de spouw de woning verlaat is het belangrijk om 
deze op te vullen met isolatie. De isolatie wordt dan tegen de warme zijde 
van de binnenmuur aangebracht met behulp van speciale spouwhaken.
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ISOLEREN VAN DE BINNENWAND

Wanneer het isoleren van de buitengevel of de spouw niet mogelijk of niet 
gewenst is, kan er ook gekozen worden voor het isoleren van de muren aan 
de binnenzijde. Vaak iets minder effectief omdat de temperatuurverschillen 
tussen de ruimten aan beide zijden van de binnenmuur vaak dusdanig klein 
zijn dat isolatie minder voordelen biedt. Het isoleren aan de binnenzijde heeft 
wel voordelen als je wilt isoleren om geluid tegen te houden. We kennen 
allemaal de gehorige huizen waarbij iedere auto die langs rijdt binnen te 
horen is of het geluid van een muziekinstrument dat in meerdere kamers 
doorklinkt. Heel vervelend maar door het isoleren van de binnenwanden 
tot een minimum te beperken. Een nadeel van  binnenwand-isolatie is dat 
het woonoppervlak kleiner wordt. Aan de binnenkant van de wanden wordt 
isolatiemateriaal geplaatst welke wordt afgewerkt met een voorzetwand. 
Voornamelijk wordt deze manier van isoleren bij oudere woningen toegepast 
omdat de spouwmuur ontbreekt en/of er geen mogelijkheid is om de 
buitenzijde van de gevel te isoleren. 

FUNDERINGSMUUR

 Funderingsmuren en kelderwanden zijn een belangrijk detail in de bouw om 
te isoleren, voornamelijk als vloerisolatie niet mogelijk is. Bij huizen zonder 
kruipruimte biedt het isoleren van de fundering een oplossing. Weglekkende 
warmte via de vloer, gaat in eerste instantie in de grond recht onder een 
woning of gebouw en vloeit daarna horizontaal uit. Isolatie van de fundering 
wordt verticaal aangebracht waarmee in elk geval voorkomen wordt dat 
de warmte horizontaal uitvloeit. Energieverspilling via de vloer wordt in dit 
geval niet gestopt, zoals bij vloerisolatie, maar wordt wel sterk verminderd. 
XPS is een uitstekend materiaal voor het isoleren van funderingen en 
kelderwanden, simpelweg omdat dit materiaal vochtongevoelig en drukvast 
is. Het voorkomt vochtige keldermuren of een muf ruikende kelder. 

HET BELANG VAN
BINNENMUREN ISOLEREN

SIS REVE SI

Thermische isolatieplaat bestaande uit een polyurethaan (PUR) 
hardschuim. De platen zijn aan één zijde voorzien van een 
gipsplaat met afgeschuinde randen. Wordt toegepast om de 
thermische isolatie in verticale of schuine voorzetwanden bij 
nieuwbouw en renovatie aan te vullen. De platen zijn alleen 
bestemd voor binnentoepassingen.

XPS WF

XPS WF is een gewafelde thermische isolatieplaat bestaande 
uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim geproduceerd 
volgens de klimaatvriendelijke CO2-technologie. XPS  
WF wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van 
ondergrondse muren, draagbalken en bekistingen. Het gewafeld 
oppervlak van de plaat maakt een rechtstreekse bepleistering 
mogelijk.

PAVAFLEX PLUS

PAVAFLEX PLUS is een natuurlijke en ecologische flexibele 
thermische isolatieplaat op basis van natuurlijke houtvezel, met 
verbeterde λ; 0,036. PAVAFLEX PLUS wordt geplaatst tussen 
de staanders, sporen en balken van vloeren, muren en daken. 
Een eenvoudige verwerking en een zeer goede klemwerking 
kenmerkt dit product. Uiterst geschikt voor de isolatie tussen 
de sporen van een houtconstructie/skelet. 

XPS PROTECT ARTIC C

XPS PROTECT ARTIC C is een thermische isolatieplaat bestaande 
uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. De plaat is 
aan één zijde voorzien van een harde cementgebonden plaat 
(3 mm) en wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie 
van opkanten op platte daken en funderingsmuren. 

UITGELICHT UITGELICHT
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Een goed geïsoleerde gebouwschil heeft een belangrijke functie 
voor het binnenklimaat. Gemiddeld gaat zo’n 25 tot 30% van de 
warmte in een huis verloren via het dak. Welke soort dakisolatie je 
het beste kunt kiezen, hangt van een aantal factoren af, zoals: het 
type dak (plat of hellend), locatie van het isolatiemateriaal (binnen 
of buiten), het budget en je persoonlijke voorkeur.

PLAT DAK

Een plat dak kun je volgens verschillende principes isoleren; warm dak, 
koud dak en omgekeerd dak. 

Bij een warm dak wordt de isolatie aan de bovenkant van de constructie 
geplaatst en wordt afgewerkt met een waterdichte laag. De isolatiewaarde 
van een warm dak is optimaal omdat deze het minst gevoelig is voor 
temperatuurschommelingen. Ook is de kans op vochtproblemen, scheuren 
en uitzetting klein.  

Koud dak isolatie betekent dat er van binnenuit geïsoleerd wordt. De 
isolatie wordt aangebracht onder de dakbedekking en onder het dakbeschot. 
De kans op vochtproblemen is groter omdat ventilatie en condensatie 
meer aandacht nodig hebben bij de installatie en afwerking. Ook het 
isolatiemateriaal (open materiaal zoals minerale wol) dat gebruikt wordt 
voor het isoleren aan de binnenzijde heeft vaak een lagere isolatiewaarde, 
waardoor een dikkere laag nodig is. Dit wordt vaak toegepast om daken 
van oudere woonhuizen na te isoleren.

Het isoleren van een dak waarbij de isolatielaag op de waterdichte laag is 
aangebracht, noemt men een omgekeerd dak. Deze constructie moet 
altijd geballast worden en komt dan ook vaker voor onder dakterrassen 
en op parkeerdaken. Op omgekeerde daken is het noodzakelijk een 
vochtbestendige (vocht van buiten komt bij de thermische isolatie)  isolatie 
toe te passen zoals een harde XPS plaat. Efyos XPS isolatie heeft een 
gesloten celstructuur waardoor wateropname en isolatiewaardeverlies niet 
mogelijk is. Gezien de gebruiksfunctie van veel omgekeerde daken is een 
hoge drukvastheid een vereiste. De Efyos XPS isolatieplaten voldoen aan 
deze eisen en zijn dan ook perfect toepasbaar in omgekeerd daksystemen. 

DAKISOLATIE
VOORKOM WARMTEVERLIES

XPS 500

XPS 500 is een thermische isolatieplaat bestaande uit 
geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim geproduceerd 
volgens de klimaatvriendelijke CO2-technologie. Wordt toegepast 
als thermische isolatie van omgekeerde daksystemen. Maar ook 
bij de isolatie van parkeerdaken en vloeren waar een zeer hoge 
druksterkte vereist is. 

PAVAFLEX

PAVAFLEX is een natuurlijke en ecologische thermische 
isolatieplaat op basis van houtvezel. Dankzij het flexibele karakter 
kan dit materiaal eenvoudig verwerkt worden tussen staanders, 
sporen en balken van daken, vloeren en muren. 

UITGELICHT
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HELLEND DAK

Hellende daken worden vaak van binnenuit geïsoleerd. Simpelweg omdat 
dit de eenvoudigste oplossing is. Bij het isoleren van buitenaf moet het hele 
bestaande dak verwijderd worden en later weer (terug)geplaatst worden. 
Een kapitaal intensieve investering. 

Veel gebruikte materialen voor het isoleren van de binnenzijde van hellende 
daken zijn PIR en minerale wolsoorten. Maar ook houtvezelisolatie biedt 
hier een zeer geschikte oplossing. Kiest u wel voor het isoleren van het 
dak vanaf de buitenzijde? Kies dan voor het product Efisarking

EFISARKING

EFISARKING is een thermische isolatieplaat bestaande uit een 
polyurethaan (PUR) hardschuim bestemd voor hellende daken. 
Voorzien van en reflecterende, maar niet verblindende afwerking. 
Ook heeft deze isolatieplaat een antisilp behandeling voor extra 
grip tijdens verwerking.  

ISOROOF

Diffusie-open en waterkerend isolatiepaneel uit houtvezels voor 
onderdaken en geventileerde gevels vervaardigd volgens een nat 
productieproces , ISOROOF kan tijdens de bouwwerkzaamheden 
tot 3 maanden als tijdelijke afdichting gebruikt worden. Het is 
dampdoorlatend, vochtregulerend en bestand tegen diverse 
weersomstandigheden.

UITGELICHT

PUR/PIRXPS HOUTVEZEL

P.23 P.32

P.34
P.36 ! LET OP !

Neem bij werkzaamheden op hoogte altijd de voorgeschreven 
veiligheidseisen in acht. Laat u bijvoorbeeld adviseren over 
valbeveiligingsystemen door de experts van Vlutters Tools 
& Safety. 
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VLOERISOLATIE
EEN ONTSPANNEN GEVOEL
Het is goed voor het milieu om de vloer van de begane grond te 
isoleren. De warmte blijft langer in huis waardoor de energiebehoefte 
afneemt. Ook het leefcomfort verbetert! Vloerisolatie helpt tegen 
vocht in huis, schimmelproblemen, koude voeten en grote 
temperatuurschommelingen. 

VLOERISOLATIE

Het is goed voor het milieu om de vloer van de begane grond te isoleren. 
De warmte blijft langer in huis waardoor de energiebehoefte afneemt. 
Ook het leefcomfort verbetert! Vloerisolatie helpt tegen vocht in huis, 
schimmelproblemen, koude voeten en grote temperatuurschommelingen. 

Bij vloerisolatie in bestaande gebouwen wordt isolatiemateriaal aangebracht 
onder de vloer. Deze isolerende laag zorgt ervoor dat koude lucht uit de 
kruipruimte niet de kans krijgt om de woning binnen te dringen. Andersom 
zorgt het er ook voor dat warme lucht (van bijvoorbeeld de verwarming) in 
huis blijft. Dit kan niet weg via de vloer. Vloerisolatie kan alleen aangebracht 
worden wanneer de kruipruimte hoog genoeg is. Anders is het simpelweg 
niet mogelijk om de vloerisolatie aan te brengen.

De ideale situatie om goed te isoleren is het realiseren van een nieuwbouw 
object. Ook de vloeren kunnen dan optimaal worden geïsoleerd. Houd in 
dit geval niet alleen rekening met de prijs en de isolatiewaarden maar 
besteed ook speciale aandacht aan het type vloer. Voor een houten vloer 
wordt bijvoorbeeld een ander isolatiemateriaal aangeraden als dat bij een 
vloer van beton. 

Het isoleren van de vloeren is zeker de moeite waard. Wist je dat 10-15% 
van de warmte in de woning verloren gaat via de vloer en de bodem van 
een huis?
 

PAVACOUSTIC-S

Een akoestische isolatieplaat samengesteld uit een 
houtvezelisolatieplaat van 12mm verlijmd op een OSB plaat 
zero type 3 TG4 van 15 mm. Voor een perfecte isolatie tegen 
contactgeluiden en ideaal als ondergrond voor de plaatsing van 
een (gelijmde) parketvloer. 

XPS MULTI 20

Een thermische isolatieplaat op basis van XPS (geextrudeerd 
polystyreen hardschuim)  geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO₂ technologie. Uitermate geschikt voor 
de thermische isolatie van vloeren dankzij een kPa van ≥ 250.

UITGELICHT

P.39

P.25

PUR/PIRXPS HOUTVEZEL
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PAVATEX HOUTVEZELISOLATIE
EEN NATUURLIJK 
BEWUSTE KEUZE

Naast thermische isolatie op basis van PIR, PUR, XPS en EPS 
is houtvezelisolatie ook een uitstekende keuze om uw huis, 
bedrijfsgebouw of kantoor mee te isoleren. Een bijzonder 
milieuvriendelijk en veelzijdig materiaal. We nemen u graag even 
mee: 

NATUURLIJK 

De basis van de producten van PAVATEX is houtvezel. Houtvezelisolatie kent 
talloze toepassingen voor zowel vloer, dak als wand. Het is een natuurlijk 
materiaal dat niet alleen in de winter beschermt tegen kou maar ook in 
de zomer tegen hitte. Doordat het materiaal vocht opneemt, dampopen is 
en geluidsisolerend werkt, staat het gebruik van houtvezelisolatie garant 
voor een optimaal leefcomfort. Het hele jaar door. 

CRADLE TO CRADLE

Het cradle to cradle concept gaat over producten die oneindig kunnen worden 
hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. Houtvezelisolatie 
is hiervan een perfect voorbeeld. Het hout voor de houtvezelisolatie 
van PAVATEX wordt door de natuur zelf geleverd; naaldhout afkomstig 
uit duurzame bosbouw. De houtsnippers zijn uitsluitend afkomstig van 
resthout van zagerijen. Bewust gekapt hout wordt principieel niet gebruikt. 
Vanaf de grondstof en de productie tot aan het afgewerkte product staan 
duurzaamheid en milieubescherming op de eerste plaats. 

PUR/PIRXPS HOUTVEZEL

DE PLUSPUNTEN

 1) Duurzaam en milieuvriendelijk 
Houtvezelisolatie wordt gemaakt van resthout van houtzagerijen. 
Ook na gebruik als isolatiemateriaal kan de houtvezelisolatie 
gerecycled, gecomposteerd of gebruikt worden voor energie-
opwekking. 

2) Uitstekende bescherming tegen kou 
Isolatiematerialen op basis van houtvezel hebben net als hout 
een van nature hoge isolatiewaarde (lambdawaarden 0,036 w/
mK tot 0,047 w/mK). In de winter kan de energiefactuur dus 
fors naar beneden. 

3) Bescherming tegen hitte 
Een lage lambda-waarde alleen beschermt je niet tegen de hitte 
in de zomer. Wat dan van belang is, is de warmte-opslagcapaciteit 
van het isolatiemateriaal. Die is voor houtvezelisolatie een stuk 
hoger dan bij andere isolatiematerialen. Dat heeft als gevolg 
dat de hitte je slaapkamer niet bereikt, het isolatiemateriaal 
geeft in de koelere nacht de opgeslagen hitte weer terug aan 
de buitenlucht. 

4) Aangenaam binnenklimaat 
Het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces 
zorgt ervoor dat er ook na de plaatsing in de woning geen 
schadelijke stoffen vrijkomen. Daarnaast heeft houtvezelisolatie 
de natuurlijke eigenschap dat het diffusie-open is. Vocht kan van 
binnenuit langs de houtvezelisolatie weer naar buiten afgevoerd 
worden.  Let op: een goede ventilatie blijft noodzakelijk!

 5) Geluidsisolatie 
Houtvezelisolatiematerialen garanderen door hun hoge gewicht 
en hun poreuze structuur een goede geluidsisolatie. 

 6) Brandstabiel
Wie hout zegt vreest meteen voor brandgevaar maar toch kun 
je met houtvezelisolatieplaten brandstabiele constructies maken. 
Bij brand vormt er aan de buitenzijde een aslaag die zuurstof 
tegenhoudt en dus de brand remt. Dankzij de hoge warmte-
opslagcapaciteit van houtvezelisolatie duurt het ook langer voor 
het vuur overslaat naar aangrenzende bouwdelen. Last but not 
least: door de natuurlijke oorsprong van het product komen er 
ook geen gevaarlijke rookgassen vrij.

Voor een uitgebreid
assortiment PAVATEX 
verwijzen wij u naar 

de brochure PAVATEX 
productoverzicht.

www.pefc.org
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* voor een uitgebreid assortiment PAVATEX verwijzen wij u naar de brochure PAVATEX productoverzicht.



XPS CW

XPS CW is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2-technologie. Wordt 
in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie 
van hellende daken en gevels.

XPS PM

XPS PM is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens 
de klimaatvriendelijke CO2-technologie. 
Wordt in hoofdzaak gebruikt als 
thermische isolatie van hellende daken 
en gevels.

H892

H892

Afmeting (mm) 2500 x 600

Afwerking zijden: tand-groef | vlak: glad

Verwerking

Brandreactie E

Druksterkte ≥ 250 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking zijden: tand - groef | vlak: glad

Verwerking

Brandreactie E

Druksterkte ≥ 250 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85 4,40

Aantal panelen per pak 14 10 8 7 5 4 3 2

Aantal m² per pak 21 15 12 10,50 7,50 6 4,50 2,25 1,5

Aantal pakken per pallet 12 14 12 14

Aantal m² per pallet 252 180 144 126 90 72 63 27 21

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120

Voorraad

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35

Aantal panelen per pak 14 10 8 7 5 4 3

Aantal m² per pak 10,5 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Aantal pakken per pallet 12 14

Aantal m² per pallet 126 90 72 63 45 36 31,5

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is 
samengesteld uit 2x1 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is 
samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

H8923114

H8923114

20 21

XPS

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is 
samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

XPS CR

XPS CR is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2- technologie. Wordt 
in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie 
van vloeren, funderingen, muren, gevels, 
hellende en platte daken.

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking
zijden: rechte boord 

vlak: glad 

Verwerking  
Brandreactie E

Druksterkte ≥ 300 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

Voorraad

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85

Aantal panelen per pak 14 10 8 7 5 4 3

Aantal m² per pak 10,5 7,5 6 5,25 3,75 3 2,25

Aantal pakken per pallet 12 14 12

Aantal m² per pallet 126 90 72 63 45 36 31,5 27

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

*H892

Dikte (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

Voorraad

RD: (m².K/W) 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Aantal panelen per pak 2 1

Aantal m² per pak 1,50 0,75

Aantal pakken per pallet 16 14 12 20 18 16

Aantal m² per pallet 24 21 18 15 13,50 12

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,036
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XPS

XPS SL

XPS SL is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens 
de klimaatvriendelijke CO2-technologie. 
Wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische 
isolatie van vloeren, ondergrondse muren, 
hellende en platte daken.

Afmeting (mm) 1250 x 600 

Afwerking zijden: sponning | vlak: glad

Verwerking

Brandreactie E

Druksterkte ≥ 300 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

Voorraad

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85

Aantal panelen per pak 14 10 8 7 5 4 3

Aantal m² per pak 10,5 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Aantal pakken per pallet 12 14 12

Aantal m² per pallet 126 90 72 63 45 36 31,50 27

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Dikte (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

Voorraad

RD: (m².K/W) 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Aantal panelen per pak 2 1

Aantal m² per pak 1,50 0,75

Aantal pakken per pallet 16 14 12 20 18 16

Aantal m² per pallet 24 21 18 15 13,50 12

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,036

*H892

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

XPS 500

XPS 500 is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2- technologie. Wordt 
in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie 
van vloeren en parkings waar een hogere 
druksterkte vereist is.

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking
zijden: sponning (ook beschikbaar met 

rechte boord) | vlak: glad

Verwerking

Brandreactie E

Druksterkte ≥ 500 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85 4,40

Aantal panelen per pak 10 8 7 5 4 3 2

Aantal m² per pak 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25 1,50

Aantal pakken per pallet 12 14 12 16

Aantal m² per pallet 90 72 63 45 36 31,50 27 24

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Dikte (mm) 180 200 220 240 260 280 300

Voorraad

RD: (m².K/W) 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Aantal panelen per pak 2 1

Aantal m² per pak 1,5 0,75

Aantal pakken per pallet 14 12 20 18 16

Aantal m² per pallet 21 18 15 13,50 12

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,036

*H892

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.



24 25

XPS

XPS 700

XPS 700 is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2-technologie. Wordt in 
hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van 
vloeren en parkeerdaken/garages waar een 
zeer hoge druksterkte vereist is.

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking
zijden: sponning | vlak: glad 

ook beschikbaar met rechte boord

Verwerking  
Brandreactie E

Druksterkte ≥ 700 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85 4,40

Aantal panelen per pak 8 7 5 4 3 2

Aantal m² per pak 6,00 5,25 3,75 3 2,25 1,50

Aantal pakken per pallet 12 14 12 16

Aantal m² per pallet 72 63 45 36 31,5 27 24

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Dikte (mm) 180 200 220 240 260 280 300

Voorraad

RD: (m².K/W) 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Aantal panelen per pak 2 1

Aantal m² per pak 1,5 0,75

Aantal pakken per pallet 14 12 20 18 16

Aantal m² per pallet 21 18 15 13,50 12

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,036

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

XPS MULTI 20

MULTI 20 is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS) hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2- technologie.Wordt 
in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie 
van binnenwanden en vloeren.

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking
zijden: rechte boord 

vlak: ruw

Verwerking

Druksterkte ≥ 250 kPa

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 20

Voorraad

RD: (m².K/W) * 0,60

Aantal panelen per pak 21

Aantal m² per pak 15,75

Aantal pakken per pallet 12

Aantal m² per pallet 189

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.
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XPS

XPS WF

XPS WF is een gewafelde 
thermische isolatieplaat bestaande 
uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 
hardschuim geproduceerd volgens de 
klimaatvriendelijke CO2-technologie. XPS  
WF wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische 
isolatie van ondergrondse muren, draagbalken 
en bekistingen. Het gewafeld oppervlak van de 
plaat maakt een rechtstreekse bepleistering 
mogelijk.

Afmeting (mm) 1250 x 600

Afwerking
zijden: sponning (30 - 200 mm) of recht 

(30 - 300 mm) | vlak: gewafeld

Verwerking

Brandreactie E

Druksterkte
250 kPa (30 - 40 mm) 
300 kPa (50 - 300 mm)

Lange termijn 
waterabsorptie bij 
onderdompeling 

(EN 12088)

WL(T)0,7

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

Voorraad

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,80 3,35 3,85

Aantal panelen per pak 14 10 8 7 5 4 3

Aantal m² per pak 10,50 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Aantal pakken per pallet 12 14 12

Aantal m² per pallet 126 90 72 63 45 36 31,50 27

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,034 0,036

Dikte (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

Voorraad

RD: (m².K/W) 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Aantal panelen per pak 2 1

Aantal m² per pak 1,5 0,75

Aantal pakken per pallet 16 14 12 20 18 16

Aantal m² per pallet 24 21 18 15 13,50 12

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,036

VOORDELEN
 + Isolatie en esthetische cement-afwerking in één

 + Ideaal voor isolatie en zichtbare afwerking van platte daken 
en funderingsmuren

 + UV-bestendig

 + Sterke mechanische weerstand

 + Kan onmiddellijk afgewerkt worden (bv. schilderen)

Afmeting (mm) 1200 x 590

Afwerking
zijden: sponning | 

vlak: cement 3 mm

Verwerking  *

Brandreactie E

Druksterkte 300 kPa

* Enkel geschikt voor opstanden.

Dikte (mm) 50 60 80 100 120

Voorraad

RD: (m².K/W) 1,75 2,10 2,75 3,45 4,15

Aantal panelen per pallet 44 38 28 22 18

Aantal m² per pallet 31,15 26,90 19,82 15,58 12,74

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K) 0,029

XPS PROTECT ARTIC C

XPS PROTECT ARTIC C is een thermische 
isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd 
polystyreen (XPS) hardschuim. De plaat 
is aan één zijde voorzien van een harde 
cementgebonden plaat (3 mm) en wordt in 
hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van 
opkanten op platte daken en funderingsmuren. 

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.

Buiten de standaard pallets bestaat er ook een “jumbo” pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 pallets. Raadpleeg een vertegenwoordiger voor informatie  
betreffende andere diktes.
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PUR/PIR

VOORDELEN
 + Stabiele en sterke afwerking

 + Gemakkelijk te verwerken

 + Hoge thermische weerstand

Afwerking
aluminium cachering 

tand- en groef langs 4 zijden

Verwerking

30 kg/m3

Brandreactie
D-s2, d0 30 tot 55 mm
C-s2, d0 60 tot 100 mm

D-s2, d0 104 tot 120 mm

EFIGREEN ITE  
1200 X 1000 

Thermische isolatieplaat bestaande uit 
een polyisocyanuraat (PIR) hardschuim. De 
platen zijn aan beide zijden voorzien van 
een gewafelde aluminium folie van 50 μ. 
Bestemd als isolatie voor geventileerde 
gevels met een op raamwerk bevestigde 
gevelbekleding (hout, metaal, …). Wordt 
toegepast op vlakke verticale wanden bij 
nieuwbouw of renovatie. De panelen kunnen 
in één of twee lagen geplaatst worden.

* De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,023 W/(m.K). De thermische weerstand is conform de Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde 
voor de warmtçegeleidingscoëfficiënt van λ 90/90 = 0,0229 W/(m.K).

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

Voorraad

RD: (m².K/W) * 1,70 2,15 2,60 3,05 3,45 3,90 4,35 5,20

Aantal platen per pak 10 8 6 5 4 3

Aantal m² per pak 12 9,60 7,2 6,0 4,8 3,6

Aantal pakken per pallet 6

SOPRATHERM ALU
Het SOPRATHERM ALU -gamma omvat 
harde isolatieplaten bestaande uit 
polyurethaan (PUR) hardschuim zonder 
CFK’s of HFK’s. Beide zijden zijn voorzien van 
een meerlaagse aluminium afwerking. De 
afwerking van SOPRATHERM ALU heeft een 
emissiecoëfficient ε ≤ 0,1.H764 2358

SOPRATHERM ALU 1200 X 600

Polyvalente harde isolatiepanelen uit polyurethaanschuim (PUR) 
met een gasdicht, gealuminiseerd meerlagen complex, perfect voor 
het isoleren van spouwmuren. SOPRATHERM ALU wordt eveneens 
gebruikt voor de isolatie van binnenmuren tegen een voorzetwand (bv. 
gipsplaat op metalen frame). 

Afmeting (mm) 1200 x 600

Afwerking
gasdicht meerlagen complex 

tand en groef langs vier zijden

Verwerking
  

Brandreactie F

* Andere diktes mogelijk op aanvraag. De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor grotere 
diktes. De thermische weerstand is conform de Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) 
voor dikte 30 mm en 0,0215 W/(m.K) voor grotere diktes.

VOORDELEN
 + Aluminium cachering met lage emissiviteit

 + Polyvalent gebruik: vloer, spouw/binnenmuur, buitengevel

 + Tand- en groefsysteem langs 4 zijden

 + Markering voor eenvoudige versnijding

 + Plaatsing in 2 lagen mogelijk

Dikte (mm) 30 40 50 60 70 80 100 110 120 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) * 1,30 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,65 5,10 5,55 6,50 7,40

Aantal platen per pak 16 12 10 8 7 6 5 4 3

Aantal m² per pak 11,52 8,64 7,20 5,76 5,04 4,32 3,60 2,88 2,16

Aantal pakken per pallet 10 12 10

m² par per pallet 115,2 86,4 72,0 57,6 50,4 43,2 36,0 28,8 25,9 21,6

SOPRATHERM ALU 1200 X 1000

Harde isolatiepanelen van polyurethaanschuim (PUR) met een 
gasdicht, gealuminiseerd meerlagen complex, uitstekend voor de 
isolatie onder zwevende dekvloeren en de isolatie van binnenmuren. 

Afmeting (mm) 1200 x 1000

Afwerking
gasdicht, meerlagen complex 
tand en groef langs vier zijden

Verwerking

Brandreactie F

* Andere diktes mogelijk op aanvraag. De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor grotere diktes. De 
thermische weerstand is conform de Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 
0,0215 W/(m.K) voor grotere diktes.

Dikte (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) * 1,30 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15 4,65 5,10 5,55 6,50 7,40

Aantal platen per pak 12 10 8 6 5 4 3

Aantal m² per pak 14,4 12,0 9,6 7,2 6,0 4,8 3,6

Aantal pakken per pallet 6 4

m² par per pallet 86,4 72,0 57,6 43,2 36,0 28,8 21,6 14,4
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PUR/PIR

VOORDELEN
 + Ideaal voor renovatie

 + Schilderklaar

 + Vlak, stevig en licht

 + Product met ATG

 + Brandveilig B-s1, d0

SIS REVE SI 2600 X 600

SIS REVE SI 2600 X 1200

Afwerking gipsplaat: langs 4 zijden recht

Verwerking

30 kg/m3

Brandreactie B-s1, d0

* De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor diktes ≥ 40 mm. De thermische weerstand is conform de Europese 
norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,0215 W/(m.K) diktes ≥ 40 mm.

* De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor diktes ≥ 40 mm. De thermische weerstand is conform de Europese 
norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,0215 W/(m.K) diktes ≥ 40 mm.

Dikte (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140

Voorraad

RD: (m².K/W) * 0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60 6,55

Aantal platen per pallet
Gipsplaat  
12,5 mm

60 54 44 38 32 24 20 18 8

Aantal m² per pallet 93,60 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08 24,96

Dikte (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140

Voorraad

RD: (m².K/W) *
Gipsplaat 
9,5 mm

0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60 6,55

Aantal platen per pallet 30 24 20 17 13 10 9 8

Aantal m² per pallet 93,60 74,88 62,40 53,04 40,56 31,20 28,08 24,96

RD: (m².K/W) *
Gipsplaat 
12,5 mm

0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70 5,60 6,55

Aantal platen per pallet 30 27 22 19 16 12 10 9 7

Aantal m² per pallet 93,60 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08 21,84

H891

SIS REVE SI

Thermische isolatieplaat bestaande uit een 
polyurethaan (PUR) hardschuim. De platen zijn 
aan één zijde voorzien van een gipsplaat met 
afgeschuinde randen. Wordt toegepast om 
de thermische isolatie in verticale of schuine 
voorzetwanden bij nieuwbouw en renovatie 
aan te vullen. De platen zijn uitsluitend be-
stemd voor binnentoepassingen.

Vochtbestendig!SIS REVE SI H1 2600 X 1200

* De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor diktes ≥ 40 mm. De thermische weerstand is conform de 
Europese norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,0215 W/(m.K) diktes ≥ 40 mm.

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120

Voorraad

RD: (m².K/W) * 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70 5,60

Aantal platen per pallet
Gipsplaat  
12,5 mm

27 22 19 16 12 10 9

Aantal m² per pallet 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08
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PUR/PIR

VOORDELEN
 + Reflecterende, maar niet verblindende afwerking

 + Hoge mechanische weerstand voor een snelle uitvoering

 + Tand- en groefsysteem voor uitstekende luchtdichtheid

 + Uitstekende thermische en mechanische kwaliteiten

 + Antislip behandeling voor de veiligheid van de plaatser

EFISARKING 2410 X 1200

EFISARKING 1200 X 1000

Afwerking
aluminium: 

 tand- en groef langs 4 zijden

Verwerking

30 kg/m3

Brandreactie F

* Andere diktes mogelijk op aanvraag. De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiëntbedraagt 0,022 W/(m.K). De thermische weerstand is conform de Europese norm  
berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0215 W/(m.K).

* Andere diktes mogelijk op aanvraag. De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,022 W/(m.K). De thermische weerstand is conform de Europese norm 
berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0215 W/(m.K).

Dikte (mm) 56 65 80 86 100 110 120 130 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) * 2,60 3,00 3,70 4,00 4,65 5,10 5,55  6,00 6,50 7,40

Aantal platen per pallet 21 18 15 14 12 10 9 8 7

Aantal m² per pallet 60,7 52,1 43,4 40,5 34,7 28,9 26,03 23,14 20,24

Dikte (mm) 56 65 80 86 100 110 120 130 140 160

Voorraad

RD: (m².K/W) * 2,60 3,00 3,70 4,00 4,65 5,10 5,55  6,00 6,50 7,40

Aantal platen per pak 7 6 5 4 3 2

Aantal m² per pak 8,4 7,2 6 4,8 3,6 2,4

Aantal pakken per pallet 6 8 6

Aantal m2 per pallet 50,4  43,2 36,0 28,8 21,6 19,2 14,4

EFISARKING

EFISARKING is een thermische isolatieplaat 
bestaande uit een polyurethaan (PUR) 
hardschuim bestemd voor hellende daken. Een 
must in isolatie voor een energiebesparend 
resultaat.

H764
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HOUTVEZEL

ISOROOF

Diffusie-open en waterafstotende isolatieplaat uit houtvezels voor onderdaken en geventileerde 
gevels vervaardigd volgens een nat productieproces

ISOLAIR

Diffusie-open en waterafstotende isolatieplaat uit houtvezels voor onderdaken en geventileerde 
gevels vervaardigd volgens een droog productieproces

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 5

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 3

VOORDELEN
 + Kan tijdens de bouwwerkzaamheden tot 3 maanden als 
tijdelijke afdichting worden gebruikt

 + Dampdoorlatend, vochtregulerend en bestand tegen regen en 
wind

 + Antislip-afwerking

VOORDELEN
 + Kan tijdens de bouwwerkzaamheden tot 3 maanden als 
tijdelijke afdichting worden gebruikt

 + Dampdoorlatend, vochtregulerend en bestand tegen regen en 
wind

 + Geteste weerstand tegen brand en bescherming tegen geluid

Dikte (mm) 20 22 24 35 52 60

Afmeting (mm) 2500 x 770

R-waarde 0,40 0,45 0,50 0,75 1,10 1,30

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,047 0,046

Dichtheid (kg/m3) 240 230

Druksterkte (kPa) 180 150

Aantal panelen per pallet 56 44 45 30 20 18

Aantal m² per pallet (bruto) 107,8 84,7 86,6 57,8 38,5 34,7

Dikte (mm) 35 40 52 60 80 100 120 140 160 180 200

Afmeting (mm) 2500 x 770 1800 x 580

R-waarde 0,75 0,90 1,15 1,35 1,80 2,40 2,90 3,40 3,90 4,35 4,85

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,044 0,041

Dichtheid (kg/m3) 200 145

Druksterkte (kPa) 250 100

Aantal panelen per pallet 30 28 20 18 28 22 18 16 14 12 10

Aantal m² per pallet (bruto) 57,8 53,9 38,5 34,65 29,2 23 18,8 16,7 14,6 12,5 10,4

PAVATHERM PLUS

Gecombineerde houtvezelisolatieplaat uit PAVATHERM en ISOROOF (20 mm) voor onderdaken 
en geventileerde gevels

PAVATHERM

Hoogwaardig houtvezelisolatieplaat

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 5

Afwerking rechte boord

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 3

VOORDELEN
 + De combinatie van een isolerende plaat en een onderdakplaat 
in één product 

 + Kan tijdens de bouwwerkzaamheden tot 3 maanden als 
tijdelijke afdichting worden gebruikt

 + Uitstekende geluidisolatie door de hoge dichtheid en poreuze 
structuur van het product

VOORDELEN
 + Universeel, multifunctioneel en drukvast

 + Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen: zowel in 
de zomer als de winter

 + Geteste brandstabiliteit en bescherming tegen geluid

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180

Afmeting (mm) 1800 x 580

R-waarde 1,35 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,043

Dichtheid (kg/m3) 190

Druksterkte (kPa) 100

Aantal panelen per pallet 36 28 22 18 16 14 12

Aantal m² per pallet (bruto) 37,58 29,23 22,97 18,79 16,7 14,62 12,53

Dikte (mm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Afmeting (mm) 1100 x 600

R-waarde 1,05 1,55 2,10 2,60 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,038

Dichtheid (kg/m3) 110

Druksterkte (kPa) 50

Aantal panelen per pallet 112 72 56 44 36 32 28 24 20

Aantal m² per pallet (bruto) 73,92 47,52 36,96 29,04 23,76 21,12 18,48 15,84 13,2
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HOUTVEZEL

PAVAFLEX

Flexibele houtvezelisolatie 

Afwerking rechte boord

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 2

VOORDELEN
 + Natuurlijke & flexibele houtvezelisolatie

 + Eenvoudige verwerking & zeer goede klemwerking

 + Uiterst geschikt materiaal voor de isolatie tussen de sporen 
van een houtconstructie/skelet

 + Natuurlijk proces tegen ongedierte, brandvertragend 
behandeld

Dikte (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Afmeting (mm) 1220 x 575

R-waarde 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25 5,75 6,30

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,038

Dichtheid (kg/m3) 50

Druksterkte (kPa) -

Aantal panelen per pallet 120 90 80 60 48 40 32 30 24 24 20 20

Aantal m² per pallet (bruto) 84,2 63,1 56,1 42,1 33,7 28,1 22,4 21 16,8 16,8 14 14

PAVAFLEX PLUS

Flexibele houtvezelisolatie 

Afwerking rechte boord

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 1 à 2

VOORDELEN
 + Natuurlijke & flexibele houtvezelisolatie

 + Eenvoudige verwerking & zeer goede klemwerking

 + Uiterst geschikt materiaal voor de isolatie tussen de sporen 
van een houtconstructie/skelet

 + Betere lambda-waarde

 + Natuurlijk proces tegen ongedierte, brandvertragend 
behandeld

Dikte (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Afmeting (mm) 1220 x 575 ( 1220 x 375 op aanvraag)

R-waarde 0,80 1,10 1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,036

Dichtheid (kg/m3) 60

Druksterkte (kPa) -

Aantal panelen per pallet 150 112 90 72 56 40 32 32 28 24 20 20 16

Aantal m² per pallet (bruto) 105,2 78,6 63,1 50,5 39,3 28,1 22,4 22,4 19,6 16,8 14 14 11,2
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DIFFUTHERM

Houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering 

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 5

VOORDELEN
 + Meerlaagse ‘sandwich’ houtvezelisolatieplaat met een sterke 
stabiliteit en mechanische weerstand

 + Uitstekend voor houtskeletbouw (rechtstreeks op de 
staanders) en de renovatie van gemetselde buitenmuren

 + Verschillende geteste systemen met bepleistering 
beschikbaar in diverse landen

Dikte (mm) 60 60 80 100 120

Afmeting (mm) 1450 x 580 2500 x 580 1450 x 580

R-waarde 1,35 1,35 1,85 2,30 2,75

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,043

Dichtheid (kg/m3) 190

Druksterkte (kPa) 80

Aantal panelen per pallet 36 36 28 22 18

Aantal m² per pallet (bruto) 30,28 52,2 23,55 18,5 15,14

HOUTVEZEL

PAVAWALL-GF

Houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering op metselwerk, HSB en metaal

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand 3

VOORDELEN
 + Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: conform 
ETICS

 + Uitstekend voor prefab constructie dankzij hoge dichtheid en 
groot formaat

 + Sterke akoestische, thermische en bouwfysische 
eigenschappen

Dikte (mm) 40 60 80 100 120 140 160

Afmeting (mm) 1450 x 580

R-waarde 0,90 1,35 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,044 0,040

Dichtheid (kg/m3) 190 130

Druksterkte (kPa) 200 70

Aantal panelen per pallet 56 36 28 22 18 16 14

Aantal m² per pallet (bruto) 47,1 30,3 23,5 18,5 15,1 13,5 11,8

PAVACOUSTIC 27S

Samengestelde isolatieplaat bestaande uit PAVACOUSTIC BRUT van 12 mm verlijmd op
een OSB-plaat zero type 3 TG4 van 15 mm

Afwerking tand en groef

Verwerking

Brandreactie E

Dampdiffusieweerstand -

VOORDELEN
 + Perfecte isolatie tegen contactgeluiden, ideaal voor de 
plaatsing van gelijmd parket

Dikte (mm) 27

Afmeting (mm) 2440 x 600 

R-waarde 0,35

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) 0,046 + 0,13

Aantal panelen per pallet 50

Aantal m² per pallet (bruto) 73,2



SOPREMA gaat verder

Heeft u een vraag over een 
specifiek project, de producten of de 
toepassingsmogelijkheden? 
Neem dan contact op met ons 
verkoopteam:
info@soprema.nl

voor technische vragen: 
techniek@soprema.nl 

Alle informatie vindt u op  
www.soprema.nl

SOPREMA GROUP hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001,  
waarbij  het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA GROUP behoudt zich het recht voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder vooraf-

gaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 | 8651 AA IJlst I Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl
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