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MODERNE ISOLATIEMATERIALEN
GEMAAKT VAN HOUT EN CELLULOSE

HOOGWAARDIG ISOLEREN. DUURZAAM WONEN.
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Met de hoogwaardige producten van HOMATHERM® kiest u niet alleen een kwalitatief uitstekende isolatie van uw bouwwerk
maar ook op lange termijn voor een duurzame en uitstekende bescherming tegen lawaai, hitte en vocht. Het uitgebreide productassortiment omvat FLEXIBELE ISOLATIEPLATEN gemaakt van hout en cellulose, drukvaste isolatieplaten gemaakt van hout
en losse isolatievlokken gemaakt van cellulose.
De verschillende eigenschappen zoals formaat, dikte of hydrofobering maken de moderne isolatiematerialen en de intelligente combinaties daarmee tot de specifiek passende isolatie van dak, wand, muur, plafond of vloer.
Kies ook voor modern en veilig isoleren, voor gezond wonen. Natuurlijk met HOMATHERM®.

Tip: Onze aanbeveling, uw besluit.
Aan de hand van de producticonen ziet u bij elk product de voordelen in één oogopslag.
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01. FLEXIBELE ISOLATIEPLATEN

holzFlex®
VOOR DE HOOGSTE EISEN.

Dankzij de grote flexibiliteit is holzFlex® goed te verwerken en past het zich optimaal aan de sporen/kepers aan. HOMATHERM holzFlex® biedt de perfecte combinatie van
bouwfysische eigenschappen (bescherming tegen kou, hitte, geluid en vocht) voor veelzijdige toepassingen – optimaal voor gebruik in ruimten tussen de sporen/kepers,
voor gevelisolatie of buitendakse isolatiesystemen.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Verdaardigd in een droog procédé

holzFlex®

	
Met een homogeen driedimensionale structuur
	
Mogelijke klembreedtes tot 1200 mm
	
Buigzaam, flexibel, uiterst vormvolgend
	
Damp-open

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/holzflex

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Types toepassing volgens DIN 4108-10:
DADdk, DZ; DIzk; WH; WIzk; WTR
	Isolatie tussen sporen/kepers
	Isolatie van holle ruimtes van wanden
in houtskeletbouw en houten
paneelconstructies
	Isolatie van houten balkenplafonds
	Isolatie van installatiezones
	Kan achter HOMATHERM®
pleisterwerkgevelsystemen worden gebruikt.

holzFlex® tussen houten stijlen en tussenlatten
van een buitenmuur beschermt tegen lawaai,
hitte en koude.

TECHNISCHE GEGEVENS

holzFlex® tussen de sporen/kepers van een hellend dak zorgt voor de beste thermische isolatie
(warmte-isolatie/zomerkoeling) en is bij het
aanbrengen vriendelijk voor de huid.

holzFlex® tussen houten stijlen biedt een perfecte combinatie van bouwfysische eigenschappen
en de beste bescherming tegen warmte, lawaai
en vocht en koeling in de zomer.

FORMATEN

Aanduiding

houtvezelisolatiemat
WF-EN 13 171-T2-TR1-MU3-AFr5

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE]
ACERMI N° 09/113/567 [FR]

Volledige samenstelling

houtvezels, polyolefinvezels 7 %,
ammoniumpolyfosfaat 8 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Ruwe dichtheid (ca.)

50 kg/m³

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 1,0 kPa

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,038 W/(mK) [EU, CH]
λ = 0,040 W/(mK) [DE]
λcertifiée = 0,039 W/(mK) [FR]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 5 kPa∙s/m²

Dynamische stijfheid

≥ 4 - 8 MN/m³

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105; 170201

Levering in de vorm van

flexibele matten met een driedimensionaal, homogeen netwerk

Formaat [mm]

1220 x 580

Dikte mat [mm]

30

Max. klembreedte [mm]

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

400 400 400 500 800 950 1100 1100 1100 1200 1200

Flexibele Isolatieplaten | holzFlex®

	Isolatie van plafonds van de hoogste etage
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01. FLEXIBELE ISOLATIEPLATEN

flexCL®
PERFECT VOOR GELUIDSISOLATIE
EN CONSTRUCTIES BINNENSHUIS.

Het gemakkelijk te verwerken isolatiemateriaal dat zich het best laat aanpassen en een prima resultaat oplevert voor eisen op het gebied van geluidsisolatie, vormt soepel de
staanders en voorkomt daardoor geluidsbruggen. De compacte structuur van het materiaal en het hoge absorptievermogen, garanderen een maximale geluidsisolatie. De
flexibele isolatieplaat zorgt voor een heel goede vochtregulatie in deconstructie en maakt effectief gebruik van de holle ruimte achter de binnenbekledingen.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd uit krantenpapier
	
Met een homogeen driedimensionale structuur

flexCL®

	
Mogelijke klembreedtes tot 1100 mm
	
Buigzaam, flexibel, uiterst vormvolgend
	
Damp-open

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)

Z-23.11-1978
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/flexcl

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
DADdk; DZ; DI; WH; WI; WTR
	Plaatsen met speciale eisen aan de
geluidsisolatie
	Isolatie van vakken in wanden
van houtskeletbouw en houten
paneelconstructies.
	Isolatie van plafonds met houten
balken, zoldervloeren, verlaagde
plafonds, kelderplafonds tussen dragers,
installatiezones, droogbouwwanden

Hellend dak, dakrenovatie aan de buitenzijde:
flexCL® tussen de sporen/kepers.

flexCL® past zich soepel aan en voorkomt
geluids- en warmtebruggen.

flexCL® tussen het latwerk van tussenplafonds.
Met name in ruimten met hoge eisen aan de
geluidsisolatie is dit een oplossing voor de
isolatie.

	Isolatie tussen sporen/kepers

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding

Flexible isolatieplaten

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.11-1978

Europäisch technische Zulassung

ETA-03/0057

Volledige samenstelling

cellulose van krantenpapier, polyolefin-vezels,
boorzuur ≤ 5 %, een mengsel van anorganische
zouten

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2000 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

70 kg/m³

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 2,5 kPa

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

2-3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,039 W/(mK) [EU, CH]
λ = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,042 W/(mK) [AT]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

43 - 76 kPa∙s/m²

Dynamische stijfheid

3 - 7 MN/m³

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Schimmelresistentie

beoordelingsniveau 0 (volgens EN ISO 846,
tabel 4), geen gevaar voor schimmelgroei

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

170604

FORMATEN
Levering in de vorm van

flexibele matten met een driedimensionaal, homogeen netwerk

Formaat [mm]

1200 x 625

Dikte mat [mm]

30

40

50

60

80

100

400

400

500

500

750

900 1000 1000 1000 1100

Max. klembreedte [mm]

120

140

160

180

Flexibele Isolatieplaten | flexCL®

TECHNISCHE GEGEVENS
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

UD standard
HET LICHTE ONDERDAKPLAAT.

De HOMATHERM® UD standard met een dichtheid van 140 kg/m3 dient voor de bescherming van het dak tegen de wind, evenals een extra isolatie. Bovendien, de UD
standard verbetert de hitteweerstand en de geluidsisolatie. Als regenbescherming dient men een diffusie opene onderdakfolie te gebruiken, opengerold op de plaat. Als
voorbeeld kan de HOMATHERM® saneringsfolie MK gebruikt worden.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Rondom symmetrische messing en groef
	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open

UD standard

	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/ud-standard

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Types toepassing volgens DIN 4108-10:
DADds, DIzg, DEOds; WABds, WH, WIzg, WTR
	Winddicht, waterafvoerende tweede laag onder
uiteenlopende dakbedekkingen
	Na-isolatieplaat op de kepers/sparren, reeds tussenin
geïsoleerd. (vb. met holzFlex®)
	Buitenisolatie achter gevels bij houtskeletbouw
wanden, aan de binnenzijde geventileerde gevels in de
massieve bouw

HOMATHERM® UD standard: Isolatie van bestaande daken met luchtdichte binnenafwerking.

UD standard is met standaard houtbewerkingsgereedschap eenvoudig te bewerken.

Dankzij de hoge vormstabiliteit en de stevige
randen is HOMATHERM® UD standard een
eersteklas product.

FORMATEN

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR7,5-WS1,
0-MU3-AFr100

Levering in de vorm van

homogene platen

Kantenprofiel

messing en groef

Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht
(DIBt)

Z-23.15-1417 [DE]

Dikte [mm]

60, 80, 100, 120, 140, 160

Afmetingen voor levering en calculatie

1825 x 615

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Dekmaat

1800 x 590 mm

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Ruwe dichtheid (ca.)

140 kg/m³

Elasticiteitsmodulus

1,0 N/mm²

Dikte [mm]

60

80

100

120

140

160

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Maximale sporen-as-afstand [mm]

625

850

950

950

950

950

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 7,5 kPa

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,041 W/(mK) [EU]
λ = 0,044 W/(mK) [DE]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Aanduiding

MAXIMALE AFSTANDEN TUSSEN DE SPOREN/KEPERS

Drukvaste isolatieplaten | UD standard

(rechtstreeks op de stijlenconstructie), massieve houten
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

UD protect
DE ENERGIE- EN KOSTENBESPARENDE
DAKBESCHOTPLAAT.

Extra profijt zonder extra inspanning HOMATHERM® UD protect doet niet alleen dienst als bescherming tegen wind en regen, maar heeft nog veel meer te bieden: dankzij
een laag warmtegeleidingsvermogen en een dikte van tot wel 160 mm, spaart het materiaal energie en biedt ook bij hittewering en geluidsisolatie de beste resultaten.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Rondom symmetrische messing en groef
	
Hoge drukvastheid

UD protect

	
Door en door gehydofobeerd
	
Anti-slip oppervlak
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/ud-protect

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
DADds, DIzg, DEOds; WABds, WH, WIzg, WTR
	Winddicht, waterafvoerende tweede laag
onder diverse soorten dakbedekkingen
	Dakbeschotplaat voor isolatie tussen de
sporen/kepers (bijv. met holzFlex®)

	Als nooddak tot 10 weken weer- en windbestendig
	Buitenisolatie achter gevels bij houtskeletbouw
(rechtstreeks op de stijlenconstructie),
massieve houten wanden, aan de binnenzijde
geventileerde gevels in de massieve bouw

HOMATHERM® UD protect is de energiezuinige
en kostenbesparende dakbeschotplaat voor
een winddichte en waterafvoerende laag onder
de dakbedekking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dankzij de hoge vormstabiliteit en de stevige
randen is HOMATHERM® UD protect een
eersteklas product.

UD protect is met standaard
houtbewerkingsgereedschap eenvoudig te
bewerken en kan tot 10 weken lang zelfs als
nooddak worden gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)200-TR7,
5-WS1, 0-MU3-AFr100

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE]
ACERMI N° 11/113/705 [FR]

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Levering in de vorm van

homogene platen

Soortelijk gewicht (ca.)

190 kg/m³

Kantenprofiel

messing en groef

Elasticiteitsmodulus

3,0 N/mm²

Dikte [mm]

22*, 35, 52, 60

80, 100, 120, 140, 160

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 200 kPa

Afmetingen voor levering en calculatie

2525 x 615

1825 x 615

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 7,5 kPa

Dekmaat

2500 x 590

1800 x 590 mm

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,043 W/(mK) [EU]
λ uit hoofde van SIA 279 = 0,044 W/(mK) [CH]
λ = 0,046 W/(mK) [DE]
λr = 0,047 W/(mK) [AT]
λcertifiée = 0,047 W/(mK) [FR]

Aanduiding

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

FORMATEN

* Afmetingen voor levering en calculatie: 2520 x 610 mm

MAXIMALE AFSTANDEN TUSSEN DE SPOREN/KEPERS
Dikte [mm]

22

35

52

60

80, 100, 120, 140, 160

Maximale sporen-as-afstand [cm]

85*

100

110

110

90

* Zwitserland: 65 cm

Drukvaste isolatieplaten | UD protect

	Dakbeschotplaat bij verschillende buitendakse
isolatieoplossingen
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

USD protect
DE PLEISTERBARE ISOLATIEPLAAT VOOR DE
BINNENZIJDE VAN DAKEN.

Voor een efficiënte dakrenovatie aan de binnenkant is USD protect de pleisterbare isolatieplaat voor aan de binnenzijde van houten daken. Verder kan USD protect worden
gebruikt voor verbetering van de warmte-isolatie van geventileerde buitenwanden.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Voorzien van een nieuwe brandwerendheidsklasse
	
Rondom messing en groef

USD protect

	
Hoge drukvastheid
	
Door en door

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/usd-protect

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Volgens DIN4108-10: WABds, WH, WIzg,
WAP
	Bepleisterbare isolatie onder de sporen/
kepers
	Overige afwerkingen: gladschuren,
schilderen, behangen
De isolatie tegen de binnenzijde van sporen/kepers voorzien van
pleisterwerk (gewapende basislaag, wapeningsweefsel, afwerklaag)
wordt als extra isolatie ingezet op die plaatsen waar, door de geringe
spoorhoogte, maar een dunne isolatie tussen de sporen kan worden
aangebracht, of waar bijzonder lage U-waarden zijn vereist.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOMATHERM® USD protect achter de buitenbekleding.
De opbouw van binnen naar buiten:
Binnenafwerking
	Installatielatwerk met
holzFlex®
	Bekledingsplaten (OSB)

	Houten stijlen met holzFlex®
	USD protect
	Ventilatie aan de binnenzijde
	Buitenbekleding

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding

houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,
0-MU3-AFr100

Brandwerendheid

D s1 d0 uit hoofde van EN 13 501-1,
K-rapport nr: 12021007A

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE]

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

FORMATEN

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

160 kg/m³

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 10 kPa

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,042 W/(mK) [EU, CH]
λ = 0,045 W/(mK) [DE]
λr = 0,046 W/(mK) [AT]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Levering in de vorm van

homogene platen

Kantenprofiel

messing en groef

Dikte [mm]

40, 60, 80, 100

Afmetingen voor levering en calculatie

1825 x 615

Dekmaat

1800 x 590

MAXIMALE AFSTANDEN TUSSEN DE SPOREN/KEPERS
Dikte [mm]

40

60

80

100

Afmetingen voor levering en
calculatie

625

850

850

950

Drukvaste isolatieplaten | USD protect

	Wind- en regendichte extra isolatie van
geventileerde gevels
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

HDP standard
DE VOORDELIGE, VEELZIJDIGE
UNIVERSELE ISOLATIEPLAAT.

Gemakkelijk te verwerken en uitstekende isolatie-eigenschappen maken de HDP standard tot de isolatieplaat met het beste resultaat voor bijna elk toepassingsgebied. Of
het nu om het isoleren van een dak, muur of tussenplafond gaat - met HDP standard kiest u altijd het beste. De plaat bespaart u 's winters energie, houdt 's zomers de hitte
buiten en biedt het hele jaar door de beste geluidsisolatie.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Laag warmtegeleidingsvermogen
	
Damp-open

HDP standard

	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/hdp-standard

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
DADdm, DZ, DIzg, DEOdm, WABdm, WH,
WIzg, WTR
	Buitendakse isolatie op het dakbeschot
of zonder dakbeschot met gebruik van
schroeven met dubbele schroefdraad en
grootformaat platen buitenisolatie achter
de gevelbekleding (op het beschot, massief
houten wanden)
	Binnenisolatie voor wanden en plafonds

Hellend dak: homogene opdakisolatie met HDP
standard.

	Het hele oppervlak bedekkende isolatie
ten behoeve van het tegengaan van
warmtebruggen

Plafond bovenste verdieping: isolatie van onverwarmde ruimte onder het dak met HDP standard.

Dankzij het optimale warmtegeleidingsvermogen en de naadloze verwerking met de versprongen groef is HDP standard een sterk belastbare
isolatieplaat voor bijna alle toepassingen.

	Zoldervloeren (lage drukbelasting)

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)50-WS2,0-MU3AFr100

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 2,0 kg/m²

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE]
ACERMI N° 11/113/669 [FR]

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling
Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

110 kg/m³

Levering in de vorm van

homogene platen

Elasticiteitsmodulus

1,0 N/mm²

Kantenprofiel

versprongen groef

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 50 kPa

Dikte [mm]

3

140, 160, 180, 200,
220

40, 60, 80, 100, 120

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

140, 160, 180, 200,
220, 240

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,038 W/(mK) [EU]
λ uit hoofde van SIA 279 = 0,039 W/(mK) [CH]
λ = 0,040 W/(mK) [DE]
λr = 0,042 W/(mK) [AT]
λcertifiée = 0,040 W/(mK) [FR]

Afmetingen voor levering en
calculatie

1265 x 615 mm

1815 x 615 mm

1250 x 600 mm

Dekmaat

1250 x 600 mm

1800 x 600 mm

-

Aanduiding

FORMATEN

stomp

Drukvaste isolatieplaten | HDP standard

TECHNISCHE GEGEVENS
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

HDP protect
VOOR DE HOOGSTE BELASTINGEN
VLOER EN ZOLDERVLOER.

HDP protect - de uiterst drukvaste functionele plaat van HOMATHERM®. Deze houtvezel isolatieplaat is bijzonder geschikt voor platdakconstructies en onderconstructies
van vloeren. Met een stevige drukvastheid en een soortelijk gewicht van 140 kg/m3 , biedt de plaat toch een perfecte warmte-isolatie en is gemakkelijk te verwerken. Kan
in een enkele laag worden gelegd, waarbij een efficiënte combinatie ontstaat van rendement en de beste bouwfysische eigenschappen.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Hoge drukvastheid
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

HDP protect

	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/hdp-protect

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
DADdm, DAAdh, DZ, DIzg, DEOdm, WABdm,
WH, WIzg, WTR
	Platdak- en buitendakse isolatie op het
dakbeschot
	Uitwendige isolatie van houtskelet wanden
achter de gevelbekleding

	Overige isolatiematerialen voor vloeren

Platdak: buitenisolatie van woon- en
bedrijfsgebouwen met HDP protect.

	Zoldervloer

Plafond bovenste verdieping: drukbelastbare
isolatie-oplossing voor goed toegankelijke
ruimten onder het dak met HDP protect.

	Binnenisolatie voor wanden en plafonds

TECHNISCHE GEGEVENS

Dankzij de solide drukvastheid is HDP protect
vooral geschikt voor onderconstructies van
vloeren en biedt het tegelijkertijd een perfecte
warmte-isolatie.

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T3- DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR10WS1,0-MU3-AFr100

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE]
ACERMI N° 10/113/645/1 [FR]

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling
Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

140 kg/m³

Levering in de vorm van

homogene platen

Elasticiteitsmodulus

1,5 N/mm²

Kantenprofiel

versprongen groef

stomp

Hygrothermische vormstabiliteit

DS (70,-)2

Dikte [mm]

140, 160, 200, 240

40, 60, 80, 100, 120

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

1265 x 615 mm

1250 x 600 mm

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 10 kPa

Afmetingen voor levering en
calculatie

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Dekmaat [mm]

1250 x 600

-

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,039 W/(mK) [EU]
λ uit hoofde van SIA 279 = 0,040 W/(mK) [CH]
λ = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,043 W/(mK) [AT]
λcertifiée = 0,043 W/(mK) [FR]

Aanduiding

FORMATEN

Drukvaste isolatieplaten | HDP protect

	Isolatie op onafgewerkte plafonds (bijv.
onder de afwerklaag)
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

TS protect
DE UITERST EFFECTIEVE ONDERVLOER
ISOLATIE TEGEN CONTACTGELUID.

TS protect isoleert uitstekend geluids- en trillingsoverdracht, en kan voor alle vloerconstructies, inclusief natte en droge cement-afwerklagen, worden gebruikt.. Dankzij de
lage dynamische stijfheid onder verhoogde gebruiksbelasting en de lage vervormbaarheid is de houtvezelisolatieplaat sterk belastbaar en zorgt deze voor een erg goede
isolatie van trillingen bij het lopen.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Uitstekende eigenschappen om de geluidsoverdracht te reduceren.
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

TS protect

	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten
	
Weinig vervormbaar

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/ts-protect

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN-4108-10:DESsg
	Contactgeluidsisolatie binnenshuis onder de
afwerkvloer.

TS protect kan ook als fluisterdek onder een planken vloer, parket, tapijt of
vloerverwarming worden gelegd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Met TS protect kunnen plafonds en vloeren meteen in gebruik worden
genomen.

Aanduiding

houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T6-WS1,0-MU3-AFr100-SD25-CP2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

160 kg/m³

Dynamische stijfheid

25 MN/m³

Stufe der Zusammendrückbarkeit

CP2

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,039 W/(mK) [EU, CH]
λ = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,043 W/(mK) [AT]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Levering in de vorm van

homogene platen

Kantenprofiel

stomp

Dikte [mm]

31/30

Formaat [mm]

1250 x 600

Drukvaste isolatieplaten | TS protect

TECHNISCHE GEGEVENS
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02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

ID standard
DE BEPLEISTERBARE ISOLATIEPLAAT
VOOR BINNENSHUIS.

ID standard heeft met hout als grondstof capillaire werking en is vochtregulerend, zodat bij vakkundige toepassing binnenshuis, vochtschade kan worden voorkomen.
Bovendien zorgt ID standard voor een aangenaam, gezond binnenklimaat. De isolatieplaat voor binnenshuis kan zowel voor metselwerk als ook voor houtbouw worden
ingezet.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Het oppervlak kan worden bepleisterd
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

ID standard

	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)

20

Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/id-standard

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
WH, WIzg
	Binnenisolatie van wanden in houtbouw
(bepleisterbaar)
	Binnenisolatie van wanden in metselwerk
(bepleisterbaar)
Buitenmuur: binnenisolatie op metselwerk met de bepleisterbare isolatieplaat voor binnenshuis HOMATHERM® ID standard.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOMATHERM® ID standard voor massieve houtbouw en houtskeletbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)50-TR7,5-WS2,0MU3-AFr100

Levering in de vorm van

homogene platen

Kantenprofiel

stomp

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417

Dikte [mm]

22*, 40, 60, 80

Formaat [mm]

1250 x 600

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

130 kg/m³

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 50 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 7,5 kPa

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,039 W/(mK) [CH, GB, FR]
λ = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,043 W/(mK) [AT]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 2,0 kg/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

* Kantelaafplaten zijn verkrijgbaar als toebehoren.

Drukvaste isolatieplaten | ID standard

Aanduiding

21

02. DRUKVASTE ISOLATIEPLATEN

WF-CLASSIC
DE KLASSIEKE HOUTVEZELPLAAT VOOR
DROGE TOEPASSING.

De klassieke houtvezelplaat WF-classic, vervaardigd in een nat procedé. WF-classic is geschikt voor verbouwing en renovatie binnenshuis kan met standaard
houtbewerkingsmachines en -gereedschap eenvoudig worden bewerkt.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

TIP

	
Vervaardigd in het klassieke natte procedé
	
Goede geluids- en trillingsisolerende eigenschappen
	
Vochtregulerend door een hoog absorptievermogen
	
Optimaal om onder vloerbedekking te leggen
	
Platen voor algemene doeleinden onder droge omstandigheden

	
Sla WF-classic gestapeld op een horizontale, vlakke
ondergrond op.

handling en
montage

	
Beschermen tegen rechtstreeks indringen van vocht.
	
Verwerk de platen droog en voorkom beschadigingen.
	
Zorg wanneer u langdurig in contact komt met het bij de verwerking
vrijkomende stof voor afdoende aan- en afvoer van lucht.
	
Daarnaast adviseren we het dragen van een normaal in de handel
verkrijgbaar stofmasker.
Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/wf-classic

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Afdekplaat of egalisatielaag
	Voor wanden en plafonds achter de zicht
afwerking
	Industrieel gebruik als verpakkingsmateriaal

TECHNISCHE GEGEVENS
Aanduiding

poreuze houtvezelplaat EN 622- 4 (type SB)

Levering in de vorm van

platen met rechte randen

Volledige samenstelling

houtvezels, in het hout van nature voorkomend
hars

Formaat [mm]

2500 x 1200 mm

Productieprocedé

nat procedé

Dikte [mm]

8, 10, 12, 15, 18, 20

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

(ca.)

240 kg/m³

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Treksterkte loodrecht op de plaat

≥ 5 kPa

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,050 W/(mK)

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1:E,
normaal ontvlambaar BKZ volgens VKF
(Zwitserland): 4.3, normaal ontvlambaar,
zwakke rookontwikkeling

Temp.

100 °C

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105; 170201

Drukvaste isolatieplaten | WF-classic

FORMATEN
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03. LOSSE ISOLATIEVLOKKEN

fineFloc®
DE CELLULOSE ISOLATIEVLOK OM IN
HOLLE RUIMTEN TE BLAZEN.

Dankzij de uitstekende verplaatsingseigenschappen is fineFloc® uw eerste keus in inblaasbaar isolatiemateriaal. Dit cellulose-isolatiemateriaal heeft alle eigenschappen
van een ecologisch product. Zo worden met fineFloc® holle ruimtes van daken en wanden tot in het kleinste hoekje gevuld en bovenop zolderplafonds isoleert het tegen
warmteverlies en het binnendringen van hitte.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
De beste vloei-eigenschappen
	
Hoge inklink-zekerheid
	
Damp-open

fineFloc®

	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/finefloc

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Droog op- of ingeblazen isolatie tussen
sporen/kepers
	Isolatie van vakken in wanden
van houtskeletbouw en houten
staanderconstructies.
	Tussenisolatie bij houtpaneelconstructies
	Open opgeblazen op zolders en plafonds
	Perfect voor renovatie

Met fineFloc® worden ook grote isolatiediktes in het bereik van vakken
van daken en wanden eenvoudig en snel geïsoleerd. Omdat het
isolatiemateriaal machinaal wordt aangebracht, vinden transport en
productie van het isolatiemateriaal in één bewerking plaats.

Het aanbrengen van naadloze isolatie op open balklagen en
onregelmatige oppervlakken met HOMATHERM fineFloc® wordt door
een gecertificeerde vakman uitgevoerd. HOMATHERM GmbH leidt
aannemers op en kent, nadat de opleiding is afgesloten, een persoonlijke
licentie toe.

Aanduiding

cellulose-isolatievlokken

Zulassung

DIBt: Z-23.11-2024 [DE]
ETA - 12/0474

Volledige samenstelling

cellulose van krantenpapier, brandwerend
middel, een mengsel van anorganische zouten

Specifieke warmtecapaciteit

2150 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

los liggend, droog: 35 kg/m³
in een gevulde ruimte, droog: 40 - 60 kg/m³

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

1/2

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,038 W/(mK) [EU]
λ = 0,040 W/(mK) [DE]

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

5 - 20 kPa∙s/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

170604

Aflevering in de vorm van

zakken van 12,5 kg

Opmerking: HOMATHERM fineFloc® moet in overeenstemming met de richtlijnen worden
aangebracht. De machinale aanbrenging moet door vakkundige bedrijven worden uitgevoerd.
Tijdens transport, opslag en het aanbrengen moet fineFloc® tegen vocht worden beschermd.

Losse isolatievlokken | fineFloc®

TECHNISCHE GEGEVENS
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04. BGI ENERGIEPLUS

EnergiePlus comfort
DE HOMOGENE BUITENGEVEL ISOLATIEPLAAT
VOOR HOUTSKELETBOUW.

De homogene onderplaat voor bepleistering voor buitengevel isolatie systemen in de houtskeletbouw, BGI EnergiePlus comfort, wordt vervaardigd in een innovatief
droog procedé. Voorzien van messing en groef kan deze stucplaat over het hele oppervlak, rechtstreeks op de houten stijlen, worden gemonteerd.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Het oppervlak kan worden bepleisterd
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

EnergiePlus comfort

	
Rondom symmetrische messing en groef
	
Hoge drukvastheid
	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten
Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/energieplus-comfort

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10:
WABds, WAPzh, WH, WIzg
	Isolerende stucplaat voor pleisterwerk voor
warmte-isolatiecomposietsystemen
(bijv. BGI EnergiePlus comfort) in de
houtskeletbouw
De onderplaat voor pleisterwerk is uit het oogpunt van formaten, vastheid
en hydrofobering speciaal ontwikkeld voor gebruik in de houtskeletbouw.
Zo kan de plaat rechtstreeks op de stijlenconstructie worden gemonteerd
en ontstaat zo de perfecte, stabiele ondergrond voor pleisterwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmtebruggen worden voor het overgrote deel voorkomen. Een dikte
van 160 mm waarborgt een uitstekende zomerkoeling in slechts één
bewerking.

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN13171-T4-TR20-CS(10/Y)100-WS1,0MU3-AFr100

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 onderplaat voor pleisterwerk
Z-33.47-905 BGI EnergiePlus comfort

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling
Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Soortelijk gewicht (ca.)

185 kg/m³

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Levering in de vorm van

homogene platen

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 20 kPa

Kantenprofiel

messing en groef

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Dikte [mm]

22*, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160

60, 80

Nominale warmtegeleidingswaarde

met een
dikte tot
60 mm:

Afmetingen voor levering en calculatie [mm]

1325 x 615

2625 x 1205

Dekmaat [mm]

1300 x 590

2600 x 1180

met een
dikte vanaf
80 mm:

λD
λ
λ
λr

= 0,043 W/(mK) [EU]
gem. SIA 279 = 0,044 W/(mK) [CH]
= 0,046 W/(mK) [DE]
= 0,047 W/(mK) [AT]

λD
λ
λ
λr

= 0,039 W/(mK) [EU]
gem. SIA 279 = 0,040 W/(mK) [CH]
= 0,042 W/(mK) [DE]
= 0,043 W/(mK) [AT]

FORMATEN

* Kantelaafplaten zijn verkrijgbaar als toebehoren.

BGI EnergiePlus | EnergiePlus comfort

Aanduiding
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04. BGI ENERGIEPLUS

EnergiePlus massive
PERFECT VOOR GEMETSELDE GEVELS EN
MASSIEVE HOUTBOUW.

Drukbelastbaar en qua grootte en gewicht aangepast is de EnergiePlus massive stucplaat de meest geschikte plaat voor buitengevel isolatie systemen in de massieve
houtbouw en voor gemetselde muren. Deze gevelisolatie biedt naast geluidsisolatie ook alle mogelijkheden voor een aantrekkelijke, moderne isolatie.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Het oppervlak kan worden bepleisterd
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

EnergiePlus massive

	
Hoge drukvastheid
	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Gecertificeerd en toegelaten

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)

28

Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/energieplus-massive

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10: WABdm,
WAPzh, WH, WIzg
	Isolerende stucplaat voor buitengevel
isolatiesystemen (bijv. EnergiePlus massive)
voor de massieve houtbouw en metselwerk

De onderplaat voor pleisterwerk EnergiePlus massive is gemakkelijk over het volle oppervlak van massief houten wanden aan te brengen en met nieten of
isolatieschroeven mechanisch te bevestigen. Op metselwerk wordt de stucplaat EnergiePlus massive over het volledig oppervlak gelijmd en met pluggen
voor isolatiemateriaal mechanisch bevestigd. Vervolgens kan het gehele oppervlak met pleistergrondlaag (incl. wapeningsweefsel) en afwerkpleister
worden bepleisterd.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN13171-T4-TR10-CS(10/Y)100-WS1,0MU3-AFr100

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: E

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 [DE] onderplaat voor pleisterwerk
Z-33.43-943 BGI EnergiePlus massive

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Levering in de vorm van

homogene platen

Soortelijk gewicht (ca.)

140 kg/m³

Kantenprofiel

stomp

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Dikte [mm]

22*, 40, 60, 80

100, 120, 140, 160

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 10 kPa

1250 x 600

845 x 600

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

3

Afmetingen voor levering en
calculatie [mm]

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,039 W/(mK) [EU]
λ uit hoofde van SIA 279 = 0,040 W/(mK) [CH]
λ = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,043 W/(mK) [AT]
λcertifiée = 0,043 W/(mK) [FR]

FORMATEN

* Kantelaafplaten zijn verkrijgbaar als toebehoren.

BGI EnergiePlus | EnergiePlus massive

Aanduiding
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04. BGI ENERGIEPLUS

EnergiePlus FR
DE ISOLERENDE HOUTVEZEL STUCPLAAT
MET BEPROEFDE VLAMWERING.

EnergiePlus FR is een homogene isolerende stucplaat met een geoptimaliseerde brandwerendheid van Euroklasse C ‚moeilijk ontvlambaar‘ volgens DIN EN 13501-1.
Deze isolerende stucplaat stelt nieuwe maatstaven.

UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
	
Vervaardigd in een droog procedé
	
Het oppervlak kan worden bepleisterd
	
Laag warmtegeleidingsvermogen

brandwerend
buitengevelisolatiesysteem
EnergiePlus FR

	
Rondom symmetrische messing en groef
	
Hoge drukvastheid
	
Door en door gehydofobeerd
	
Damp-open
	
Verbeterde brandclassificatie
Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/energieplus-fr

TOEPASSINGSGEBIEDEN
	Toepassing volgens DIN 4108-10: WABds,
WAPzh, WH, WIzg
	Onderplaat voor pleisterwerk voor
warmte-isolatiecomposietsystemen
(bijv. BGI EnergiePlus FR) in de
houtskeletbouw
De onderplaat voor pleisterwerk is uit het oogpunt van formaten, vastheid
en hydrofobering speciaal ontwikkeld voor gebruik in de houtskeletbouw.
Zo kan de plaat rechtstreeks op de stijlenconstructie worden gemonteerd
en ontstaat zo de perfecte, stabiele ondergrond voor pleisterwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN13171-T4-TR10-CS(10/Y)100-WS1,0MU3-AFr100

Brandwerendheid

Euroklasse volgens EN 13501-1: C

Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)

030105, 170201

Pleistermaterialen en toebehoren die voldoen
aan de toelatingseisen

deskundig advies:
Tel. +49 34651 416900 [DE, EU]

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)

Z-23.15-1417 Putzträgerplatte
ETA-10/0289 BGI EnergiePlus

Volledige samenstelling

houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %,
brandtoeslagmiddel 12 %

Productieprocedé

droog procedé

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg∙K)

Levering in de vorm van

homogene platen

Soortelijk gewicht (ca.)

170 kg/m³

Kantenprofiel

messing en groef

Druksterkte bij 10% vervorming

≥ 100 kPa

Dikte [mm]

60, 80, 100

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat

≥ 10 kPa

1325 x 615

Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ

Afmetingen voor levering en
calculatie [mm]

3

Nominale warmtegeleidingswaarde

λD = 0,042 W/(mK) [EU]
λ = 0,045 W/(mK) [DE]

Dekmaat [mm]

1300 x 590

Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kortstondige wateropname

≤ 1,0 kg/m²

FORMATEN

BGI EnergiePlus | EnergiePlus FR

Aanduiding

Warmtebruggen worden voor het overgrote deel voorkomen. Een dikte
van 160 mm waarborgt een uitstekende zomerkoeling in slechts één
bewerking.
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04. BGI ENERGIEPLUS

Toebehoren
GEREEDSCHAP EN SYSTEEMCOMPONENTEN
VOOR HET BUITENGEVEL ISOLATIESYSTEEM.

HOMATHERM® biedt u talrijke soorten toebehoren voor buitengevel isolatiesystemen, zodat u in overeenstemming met uw eisen flexibel bent in het gebruik en de stucplaten met
het passende toebehoren professioneel kunt verwerken. Onder andere bieden we gereedschap, pluggen, profielen en andere systeemcomponenten.

GEREEDSCHAP (ALGEMEEN)

ENERGIEPLUS SCHOTELPLUGGEN
(SCHIJFSCHROEVEN)

Aanduiding

Aanduiding

Schroeflengte in mm

Isolatiedikte in mm

Aanduiding

Schroeflengte in mm

Isolatiedikte in mm

HOMATHERM® isolatiemes voor flexCL® en holzFlex®

Schotelschroef

80

40

Pluggen voor metselwerk

115

80

Professioneel slijpapparaat voor HOMATHERM isolatiemes

Schotelschroef

100

60

Pluggen voor metselwerk

135

100

HOMATHERM zaagmachine met gereedschapsopname voor een
elektrische kapzaag

Schotelschroef

120

80

Pluggen voor metselwerk

155

120

Schotelschroef

140

100

Pluggen voor metselwerk

175

140

Schotelschroef

160

120

Pluggen voor metselwerk

195

160

Schotelschroef

180

140

Pluggen voor metselwerk

215

180

Schotelschroef

200

160

Pluggen voor metselwerk

235

200

Schotelschroef

220

180

Pluggen voor metselwerk

255

220

Schotelschroef

240

200

Pluggen voor metselwerk

275

240

Schotelschroef

260

220

Afsluitend element voor pluggen in metselwerk

Schotelschroef

280

240

Schotelschroef

300

260

®

®

Elektrische kapzaag DW391 geschikt voor de HOMATHERM® zaagmachine
HOMATHERM® rondmes 13/106,5 met kartelrand

AFDICHTINGSBANEN EN VERBINDINGSMATERIAAL
Aanduiding
HOMATHERM® dampremmende folie MA
HOMATHERM® renovatiefolie MK
HOMATHERM® kleefband C6
HOMATHERM® Primer
HOMATHERM® koker verbindingskit
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Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/energieplus-toebehoren

ENERGIEPLUS PLUGGEN VOOR METSELWERK
(SCHIJFPLUGGEN)

PLINTRAILS

Plintrail

Schroeflengte in mm
43 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

63 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

83 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

103 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

123 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

143 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

163 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

183 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

203 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

223 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Plintrail

243 mm

2 str. m/stuk,
aluminium geëloxeerd

Hoekrail

thermisch
gescheiden

2 str. m/stuk, kunststof

Plintrandprofiel

thermisch
gescheiden

2,5 str. m/stuk

SYSTEEMCOMPONENTEN
(PLEISTERCOMPONENTEN)

Aanduiding

Aanduiding

EnergiePlus wapeningsweefsel fijn wit, 4 x 4 mm neutraal 1,10 m breed

EnergiePlus wapeningsmassa (lijm)

EnergiePlus hoekbeschermingsweefsel 10 x 15 cm, wit, 2,50 m lang

EnergiePlus pleistergrondlaag wit

EnergiePlus diagonale wapening

EnergiePlus pleistergrondlaag getint

EnergiePlus weefselaansluitslijst 1,40 m

EnergiePlus spatwaterbescherming

EnergiePlus weefselaansluitslijst 2,40 m

EnergiePlus doubleerpleister

EnergiePlus opzetprofiel met weefsel 250 cm, VWS weefsel ca. 125 mm

EnergiePlus modelleerpleister getint

EnergiePlus voegenafdichtband BG2 15/2 – 5, Lengte per rol: 18,0 m

EnergiePlus isolatie-grondlaag wit

EnergiePlus voegenafdichtband BG2 15/5 – 12, Lengte per rol: 9,0 m

EnergiePlus siliconenharspleister K 2 wit

EnergiePlus voegenafdichting 290 ml/koker

EnergiePlus siliconenharspleister K 2 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag

EnergiePlus dilatatievoegprofiel 2,50 m

EnergiePlus siliconenharspleister K 3 wit

EnergiePlus afsluitprofiel pleisterwerk 2,40 m

EnergiePlus siliconenharspleister K 3 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag

EnergiePlus lateihoek

EnergiePlus siliconenharspleister R 3 wit (niet op voorraad, levertijd op aanvraag)

EnergiePlus glijlagerprofiel bovenstuk 6 mm; 2,5 m

EnergiePlus siliconenharspleister R 3 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag

EnergiePlus glijlagerprofielonderstuk 9 mm; 2,5 m

EnergiePlus lichte mineralenpleister K 2 wit

EnergiePlus metaalplaataansluitprofiel met weefsel 2,50 m

EnergiePlus lichte mineralenpleister K 2 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag

EnergiePlus bewegingsprofiel 2,50 m

EnergiePlus lichte mineralenpleister K 3 wit

EnergiePlus druppelgootprofiel 2,0 m

EnergiePlus lichte mineralenpleister K 3 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag

EnergiePlus dakventilatieprofiel 2,5 m

EnergiePlus lichte mineralenpleister K 3 wit (niet op voorraad, levertijd op aanvraag)
EnergiePlus lichte mineralenpleister R3 getint, verftintklasse 1 zonder toeslag
EnergiePlus gevelverf speciaal wit
EnergiePlus gevelverf speciaal getint

Plintrailkoppelingen

30 mm

Plintrail-hoekprofiel

43 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

63 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

83 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

103 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

123 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

143 mm

lengte: 0,835 m

Plintrail-hoekprofiel

163 mm

lengte: 0,835 m

EnergiePlus gevelverf intensief getint
Toeslagen verftinten pleister kleurtintklasse 2
Toeslagen verftinten pleister kleurtintklasse 3
Toeslagen verftinten pleister kleurtintklasse 4

WDVS EnergiePlus | Zubehör

Aanduiding

SYSTEEMCOMPONENTEN
(AANSLUITPROFIELEN PLEISTERWERK)
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HOOGWAARDIG ISOLEREN. DUURZAAM WONEN.
HOMATHERM® isolatiematerialen gemaakt van hout en cellulose.

ENERGIEBESPARING

VOCHTDYNAMIEK

ZOMERKOELING

GELUIDSISOLATIE

ECOLOGIE

Kosten voorkomen en het milieu
sparen.

Een duurzaam woonklimaat voor
meerdere generaties.

Geniet van warmte-isolatie met
een faseverschuiving van > 10 uur.

Voor elke eis. Voor een nieuwe
kwaliteit van leven.

HOMATHERM® levert daarvoor:

HOMATHERM® levert daarvoor:

HOMATHERM® levert daarvoor:

HOMATHERM® levert daarvoor:

100 % bouwbiologisch gekeurde
isolatiematerialen gemaakt van
hout en cellulose.

	Een U-waarde naar keuze

	Een damp-open constructie

	Een lage warmtegeleiding vanaf
λD = 0,038 W/(mK)

	Absorptievermogen

	Vormstabiele isolatie

	Zeer goede vochtbuffer in
deconstructie

	Een hoge specifieke
warmtecapaciteit

	Een geluidsabsorberende
vezelstructuur

	Een hoge soortelijk gewicht

	Een lage dynamische stijfheid

	Lage warmtegeleiding

	Een hoge lengtegerelateerde
stromingsweerstand

HOMATHERM® levert daarvoor:
	Constructies zonder chemische
houtbescherming
	Praktisch geen emissie van
VOC (vluchtige organische
componenten) en formaldehyde
	CO2-neutrale terugwinning van
de produktiewarmte
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RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

Economisch en ecologisch
verantwoord bouwen

Langdurige bescherming
van het gebouw

160 mm HOMATHERM®
isolatiemateriaal garandeert
al een faseverschuiving van
10 uur.

Een aangename rust
in de woonruimtes

Een duurzaam gebouw,
gebouwd om gezond te
wonen Aangename rust
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NOG VRAGEN? BEL ONS GERUST.

Versie: 02-2016

OP DE HIERNA VERMELDE ADRESSEN
ONTVANGT U EEN DESKUNDIG ADVIES:

HOMATHERM GmbH
Ahornweg 1 · D-06536 Berga, Duitsland
T +49 34651 4160 · F +49 34651 4 1639
info@homatherm.com
Hotline

+49 34651 41661

Hotline

+44 844 8802478

Nederland
· F +31 575 56 48 15
T +31 575 56 48 05
info@warmteplan.nl

België · Luxemburg
T +32 474 837023 · F +32 16 534703
belux@homatherm.com

Dit document is uitsluitend geldig in combinatie met andere documenten van HOMATHERM®. Wilt u zich bij de verwerking alstublieft aan onze uitgebreide gebruiksaanwijzingen houden. De landelijke, wettelijke bouwvoorschriften moeten worden aangehouden. De informatie
over en de geschiktheid van de materialen voor een bepaald doel moeten door de uitvoerder van de bouwwerkzaamheden worden gecontroleerd. Enige aansprakelijkheid van HOMATHERM® is uitgesloten. Dit geldt ook voor drukfouten en wijzigingen achteraf in de technische
informatie.
Dit document is geldig vanaf het tijdstip van ter perse gaan en vervangt alle eerdere informatie. HOMATHERM GmbH behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of volledig uit het leveringsprogramma te nemen. Alle in deze brochure
vermelde informatie is zonder garantie op volledigheid, actualiteit of juistheid. HOMATHERM GmbH geeft geen garantie op, en is niet aansprakelijk voor enig gebruik van dit document, of van gedeelten van de informatie daaruit. Alle informatie is zonder waarborg en biedt geen
garantie voor de eigenschappen. Voor bindende uitspraken is een schriftelijke bevestiging van HOMATHERM GmbH vereist en deze geldt uitsluitend voor de betreffende geadresseerde. De bevestiging ontslaat de klant niet van de verplichting tot het vaststellen van de geschiktheid
van het gekozen product voor het beoogde doel, door middel van een grondige keuring. In het algemeen sluit HOMATHERM GmbH enige aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaar gestelde informatie, ook voor licht nalatig plichtsverzuim en drukfouten, uit. Voor de
goede orde maken we u erop attent dat de voorschriften van de betreffende landelijke wetgeving moeten worden aangehouden. Nadruk of elektronische verspreiding, ook van gedeelten, is zonder schriftelijke toestemming van HOMATHERM GmbH, verboden.

HOOGWAARDIG ISOLEREN. DUURZAAM WONEN.

www.homatherm.com

