
ISOLATIEGIDS 
Toepassingen voor nieuwbouw en renovatie



ISOLATIE, EEN VAN DE GRONDVESTEN 
BIJ DUURZAAM BOUWEN
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INLEIDING

Waarom uw woning isoleren?  
Wat zijn de voordelen van een goede isolatie?  
Welk type constructie moet u kiezen?  
Hoe kunt u efficiënt isoleren?
Geraakt u niet wijs uit de vele informatie over isolatie? 
We zetten alles op een rijtje!

Een efficiënte isolatie heeft een heleboel 
voordelen in tal van domeinen:

Uw portefeuille

Een goed geïsoleerde woning zal 
veel minder energie verbruiken dan 
een woning waarvan de isolatie te 
wensen overlaat. De aanvankelijke 
investering kan wat hoger zijn, maar 
is dankzij de lagere energiefacturen 
snel afgeschreven. Isoleren is dus de 
zekerste manier om op lange termijn te 
besparen, ook omdat er geen onderhoud 
en geen reparaties bij komen kijken. 
Vergeet bovendien de kosten van de 
installatie van airco of radiators: u zult 
geen last meer hebben van extreme 
temperatuurvariaties in de winter en 
de zomer, want uw huis regelt zijn 
temperatuur op eigen kracht. Een 
goed geïsoleerde woning is ook beter 
opgewassen tegen weer en wind, zodat 
u minder onvoorziene reparaties hoeft te 
vrezen.

Wilt u nog een extra financieel 
argument? Er bestaan allerlei premies 
die mensen helpen om hun woning te 
isoleren of een perfect geïsoleerd huis 
te bouwen. Informeer bij uw gewest, het 
kan de moeite lonen!

Uw wooncomfort

Goed isoleren voorkomt problemen met 
tocht en vocht. Vergeet koude zones 
op een afstand van de radiators in de 
winter, of oververhitting in de zomer. 
Minder vochtigheid in huis betekent 
ook dat schimmels en sporen geen 
kans krijgen, zodat u een optimale 
luchtkwaliteit krijgt. Uw gezondheid en 
die van uw gezin zullen u dankbaar zijn!

Een efficiënte isolatie staat bovendien 
garant voor het akoestische comfort. 
Lawaai blokkeren of corrigeren, u kiest.

De planeet

Door te isoleren, verkleint u uw 
koolstofvoetafdruk. Een slecht 
geïsoleerde woning heeft veel meer 
energie nodig om het comfort van haar 
bewoners te verzekeren. U zult meer 
CO2 in de lucht uitstoten wanneer u 
tevergeefs probeert een aangename 
temperatuur te behouden in een kamer 
die de warmte laat ontsnappen.

Uw toekomst

Isoleer nu en verhoog de waarde van 
uw eigendom om het te verhuren of 
eventueel te verkopen!
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ECOSE TECHNOLOGY

HET GAMMA  
ECOSE® TECHNOLOGY
Zoals u al hebt begrepen, staat respect voor het milieu centraal in de nieuwe 
isolatie. Dit is ook een erg belangrijk thema voor de groep Knauf, die dankzij 
een doorlopend onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma innoverende en 
altijd duurzamere producten aanbiedt. Sinds 2009 brengt onze glaswol met 
ECOSE Technology een omwenteling in de bouwwereld teweeg en bevestigt 
hij elke keer opnieuw de leiderspositie van Knauf in het domein van de 
duurzame ontwikkeling. Het hoofddoel? De CO2-uitstoot van het bedrijf en 
zijn klanten beperken.

Maar wat maakt deze glaswol zo bijzonder? 

n  Hij bevat geen enkel chemisch bindmiddel en is dus ideaal om te isoleren 
en tegelijkertijd een gezonde omgeving te scheppen. Een optimale 
luchtkwaliteit en een optimaal comfort! Zonder fenol, zonder formaldehyde 
en acrylaten. 

n  Hij is gemaakt van 80% gerecycleerd glas en heeft dus een nog kleinere 
impact op het milieu. Bovendien bespaart hij tot 500 keer de energie die 
voor zijn productie wordt gebruikt.

n  Hij is gemakkelijker aan te brengen.

n Hij beschikt over een zeer goede brandreactie.

n  Hij voldoet aan de hoogste norm voor een gezonde lucht in huis.

n Hij is lokaal geproduceerd bij Knauf Insulation in Visé bij Luik.

n  Hij is bijzonder compact voor een groter gebruiksgemak en voordelig 
transport.

ECOSE® Technology is dan ook de beste keuze in termen van duurzaamheid 
en gezondheid. De bondgenoot van een perfect geïsoleerde woning!



www.knaufinsulation.be

GLASWOL MET ECOSE® TECHNOLOGY
DÉ NORM IN DUURZAAMHEID

Natuurlijk verkiest u 
ECOSE® Technology

6 DOORSLAGGEVENDE ARGUMENTEN

•		Vrij	van	chemische	bindmiddelen	
voor	een	natuurlijke	bruine	kleur

•		Bespaart	500x	meer	energie	dan	
nodig	is	voor	de	productie

•		De	hoogste	norm	voor	een	
gezonde	binnenluchtkwaliteit

•		Meer	dan	80%	gerecycleerd	glas
•		Van	nature	aangenamer	om	te	

verwerken
•		Lokale	productie
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Productenmatrix
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Glaswol

Multifit 032 • • • •

Multifit 035 • • • •

Twinfit 034 • • •

Cavitec 032B • •

TP 432KD • •

TP 430KD • •

Acoustifit • • •

TP 138 • • • •

Acoustiwall •

Naturoll 032 •

Naturoll 035 •

Rotswol

Rocksilk - Universal Slab 35 (RS 35) • •

Rock4All • • • • • • • •

Membranen en toebehoren

Homeseal LDS 100 • • • •

Homeseal LDS FlexPlus • • •

Homeseal LDS 2 • • •

Homeseal LDS 0.04 • • • •

Homeseal LDS Manchet 15-22 mm • • •

Homeseal LDS Universele manchet • • •

Homeseal LDS Solifit-2 • • • • •

Homeseal LDS Soliplan • • • • •

Homeseal LDS Solifit-1 • • • • •

Homeseal LDS Solimur 310 • • •

Tigerblade • • • • • • • • • • •

Alu Tape RT XL Plus • •
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ISOLATIEGIDS

HELLEND DAK MET GORDINGEN

SPOUWMUUR

DAKVENSTER

GEVENTILEERDE GEVEL

HOUTEN VLOER

HOUTSKELETBOUW SCHEIDINGSWAND
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GEMENE MUUR

SPOUWMUUR

VOORZETWAND

VERLAAGD PLAFOND

HELLEND DAK MET SPANTEN



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Multifit 032-035
Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met 
regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

Homeseal LDS 100
Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd 
waarde van 100 m.

of Homeseal LDS Flexplus
Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken. 
Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Homeseal LDS Soliplan
Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

Homeseal LDS Solifit-1
Solventvrije eenzijdige elastische kleefband van polyethyleen met hoge 
dichtheid (HDPE) voor de afwerking van details, het sluiten van openingen en 
de aansluiting met aangrenzende bouwelementen.

Homeseal LDS Solifit-2
Dubbelzijdige kleefband voor het kleven van het membraan op profielen, 
hout, PVC, metaal en beton.

Profiel UW 40/50
Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor 
scheidingswanden en zelfdragende plafonds. 

Profiel CW 50/50
Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als 
verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende 
plafonds.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HELLEND	DAK	MET	GORDINGEN
VARIANTE	1

HELLEND DAK
(MET GORDINGEN)

Warmteverlies via het dak kan tot 
ongeveer 30% oplopen. Een ver-
ontrustende hoeveelheid die er ons 
moet toe aanzetten om alles te 
doen om te besparen door te iso-
leren. Dakstructuren met gordingen 
zullen vaker moeten gerenoveerd 
worden zonder langer te wachten. 
Inderdaad, juist dit type van dakcon-
structies werden vaak toegepast in 
het verleden en beantwoorden niet 
meer aan de regionale normen. Om 
dit probleem te verhelpen, plaatsen 
wij een eerste laag glaswol tus-
sen de bestaande of gerenoveerde 
kepers. Vervolgens brengt men een 
tweede, maar nog dikkere glaswol 
laag aan.
Het isolatiecomplex beschermd 
door folies en membranen zal de 
thermische invloeden reguleren. En 
dit zowel in de winter als in de 
zomerperiode.
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De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan de 
beschikbare ruimte. De isolatie op maat snijden met 
behulp van de Knauf Tigerblade. Dit mes is speciaal 
bestemd voor het versnijden van minerale wollen.

De isolatie tot tegen het onderdak drukken (meestal 
een waterdampdoorlatend membraan). Het gebruik 
van halfharde Knauf Insulation glaswolplaten en hun 
verend effect laat een perfecte sluiting met de kepers 
toe.

De diepte van de metalen Knauf UW/CW profielen 
en hun onderlinge asafstand (max 500 mm) wordt 
bepaald door de afstand tussen de gordingen (aantal 
en type platen). De Knauf dichtingsband is beschikbaar 
in diverse breedtes (gekozen dikte in functie van de 
profieldikte).

Een perfecte dichting van de aansluitingen tussen de 
isolatie en de gordingen in acht nemen.

De prestaties van de isolatie zijn direct gelinkt aan 
de goede uitvoering van de lucht- en dampwerende 
onderdelen.
Doorvoeringen en andere eventuele aansluitingen 
afdichten met behulp van de Knauf Insulation 
Homeseal accessoires.
De uitvoering met behulp van Knauf veer- of 
hoedprofielen van een technische spouw tussen de 
afdichting en de afwerking reduceert het aantal 
doorvoeringen in het dampscherm.

Het gebruik van gipsplaten met een grotere densiteit 
(bvb. Diamond Board, Soundshield, Silentboard) 
draagt bij tot grotere akoestische prestaties van de 
dakconstructie. In ruimtes met een periodieke en 
gelimiteerde vochtigheid (bvb. badkamers) is het 
gebruik van weinig vocht absorberende platen (bvb. 
Hydro H2, Diamond Board DFH2IR) aanbevolen

1. Isolatie kiezen
Kies de totale dikte van de isolatie afhankelijk 
van de beschikbare vuldiepte en de thermische 
prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie 
te krijgen. In dit voorbeeld plaatsen we een 
isolatie in twee lagen.

2. Isolatie (1ste laag)
Plaats de eerste laag isolatie Multifit 032 
of 035 tussen de kepers.

3. Onderconstructie
Maak tussen de gordingen een zelfdragende 
metaalstructuur van Knauf-profielen CW en UW. 
Bevestig de randprofielen Knauf UW tegenover 
elkaar aan de gordingen, met Knauf zelfklevende 
dichtingsband ertussen. Plaats de dragende pro-
fielen voor platen Knauf CW tussen de randpro-
fielen Knauf UW.

4. Isolatie (2de laag)
Plaats de tweede laag Multifit 032 of 035 
achteraan de metaalstructuur en tegen de 
eerste laag isolatiemateriaal, om de continuïteit 
van de isolatie te verzekeren.

5. Afdichten
Plak de dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS 
Solifit-2 tegen het Knauf metalen geraamte. Bedek 
het volledige geïsoleerde oppervlak met een 
gepast dampscherm uit het gamma Homeseal 
(LDS FlexPlus, LDS 2, LDS 100).
Dicht de aansluiting met de randen van het damp-
scherm af met dichtingskit LDS Solimur 310.

6. Voltooien en afwerken
Werk het geheel af met Knauf gipsplaten en 
voegproducten.

Meer informatie over het afdichten 
van aansluitingen vindt u in de brochure 
Knauf Insulation Homeseal System.

±60 mm

D. = ±60 mm

HELLEND DAK
(MET GORDINGEN)
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HELLEND	DAK	MET	GORDINGEN
VARIANTE	2

HELLEND DAK
(MET GORDINGEN)

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m, voldoet aan EN 13859. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Twinfit 034
Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische 
en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of 
industriële dakspanten. De rol is aan een zijde bekleed met een lucht- en 
waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) 
versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

RT XL Plus
Zeer brede zelfklevende band uit polyethyleentereftalaat (PET) voor het 
lucht- en waterdampdicht maken van de aansluitingen van het geïntegreerde 
dampscherm van het isolatiemateriaal Twinfit 034.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Profiel UW 40/50
Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor 
scheidingswanden en zelfdragende plafonds. 

Profiel CW 50/50
Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als 
verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende 
plafonds.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HELLEND DAK

(MET GORDINGEN)

De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan de 
beschikbare ruimte. De isolatie op maat snijden met
behulp van de Knauf Tigerblade. Dit mes is speciaal 
bestemd voor het versnijden van minerale wollen.
De isolatie tot tegen het onderdak drukken (meestal 
een waterdampdoorlatend membraan). 

De diepte van de metalen Knauf UW/CW profielen en 
hun onderlinge asafstand (max 500 mm) wordt
bepaald door de afstand tussen de gordingen (aantal 
en type platen). De Knauf dichtingsband is beschikbaar 
in diverse breedtes (gekozen dikte in functie van de 
profieldikte).

Dankzij de in de lengte verdeelde zelfklevende 
beschermlaag kunt u de banen een na een
vastplakken. De prestaties van het isolatiemateriaal  
hangen af van een goede afdichting.

Doorvoeringen en andere eventuele aansluitingen 
afdichten met behulp van de Homeseal accessoires. 
De uitvoering met behulp van Knauf veer- en 
hoedprofielen van een technische spouw tussen de 
afdichting en de afwerking reduceert het aantal 
doorvoeringen  in het dampscherm.

Het gebruik van gipsplaten met een grotere densiteit 
(bvb. Diamond Board, Soundshield, Silentboard) 
draagt bij tot grotere akoestische prestaties van de 
dakconstructie. In ruimtes met een periodieke en 
gelimiteerde vochtigheid (bvb. badkamers) is het 
gebruik van weinig vocht absorberende platen (bvb. 
Hydro H2, Diamond Board DFH2IR) aanbevolen.

1. Isolatie (1ste laag)
Vul de volledige ruimte tussen de kepers met 
Multifit 032-035 tot tegen het onderdak. Kies 
de totale dikte van de isolatie in functie van de 
houtsectie van de gordingen en de thermische 
prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie 
te krijgen.

2. Onderconstructie
Kleef op de gordingen de tape RT XL Plus waar-
bij men slechts de helft van de beschermfolie 
verwijdert. Rekening houden met de uiteinde-
lijke plaatsing van de isolatie Twinfit 034 en de 
profielen.
Maak tussen de gordingen een zelfdragende 
metaalstructuur van Knauf-profielen CW en UW. 
Bevestig de randprofielen Knauf UW tegenover 
elkaar aan de gordingen, met Knauf zelfkleven-
de dichtingsband ertussen. Plaats de dragende 
profielen voor platen Knauf CW tussen de rand-
profielen Knauf UW.

3. Isolatie (2de laag)
Schuif achter de metaal profielen de isolatierol 
Twinfit 034 met de glanzende zijde gericht naar 
de ruimte.

4. Afdichtingen
Eens de volledige dakzijde afgewerkt met isola-
tie, de zelfklevende band RT XL Plus aanbrengen.
Verschuif  hiervoor de profielen ter hoogte van de 
aansluitingen tussen de isolatiebanen.
De op de rugzijde gestanste tape laat toe om 
progressief te werk te gaan en zeker te zijn van 
een kwalitatief eindresultaat. Verwijder de eerste 
helft van de beschermfolie en kleef de tape op 
de glanzende zijde van de isolatie waarna je 
op dezelfde wijze kan te werk gaan voor de 
tweede helft.

5. Aansluitingen
Ook de aansluitingen met de aanpalende 
muren en houten balken op dezelfde wijze 
aanpakken maar in combinatie met de 
dichtingskit LDS Solimur 310. Op die wijze is 
de luchtdichtheid gegarandeerd.

6. Voltooien en afwerken
Werk het geheel af met Knauf gipsplaten en 
voegproducten.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Twinfit 034
Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische 
en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of 
industriële dakspanten. De rol is aan een zijde bekleed met een lucht- en 
waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) 
versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

RT XL Plus
Zeer brede zelfklevende band uit polyethyleentereftalaat (PET) voor het 
lucht- en waterdampdicht maken van de aansluitingen van het geïntegreerde 
dampscherm van het isolatiemateriaal Twinfit 034.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Profiel UD 28/27
Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en 
doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

Profiel CD 60/27
Koudgewalst metaal profiel in C-vorm. 

Montageclip of direct-afhanger
Om met een lange schroef op de spanten bevestigen.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Teck-schroeven 11 x 3,9 mm
Schroeven voor de bevestiging van metalen elementen.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HELLEND DAK
(MET SPANTEN)

Met zijn afmetingen en functie kan 
men het dak beschouwen als een 
vijfde gevel. Deze beschermt de 
integriteit van het gebouw tegen 
weersinvloeden en verdient dus 
extra veel aandacht. Meerdere 
methodes om een dak te bouwen 
worden regelmatig toegepast waar-
onder de geprefabriceerde span-
ten. Deze voorbehandelde hout-
elementen laten de aannemer toe 
om gestandaardiseerde en grootse 
constructies te realiseren. Op regel-
matig afstand geplaatst, zullen deze 
structuren het achteraf aanbrengen 
van op maat gefabriceerde isola-
tiematerialen aanzienlijk verlichten. 
Eens het onderdak geplaatst, zijn 
dergelijke dakgebintes geschikt voor 
verschillende dakbedekkingen

HELLEND	DAK	MET	SPANTEN
VARIANTE	1
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HELLEND DAK

(MET SPANTEN)

Speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische 
isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste 
of industriële dakspanten.

Plaats de isolatie van onder naar boven, gebruik een 
Knauf Tigerblade-mes om ze gemakkelijk te snijden

Dankzij de in de lengte verdeelde zelfklevende 
beschermlaag kunt u de banen een na een 
vastplakken.
De prestaties van het isolatiemateriaal hangen af van 
een goede afdichting.

Plaats de profielen rondom in het profiel UD 
28/27. Plak dichtingsband op de onderkant van het 
randprofiel.

De keuze van het type gipsplaat hangt af van 
de vereiste akoestische, mechanische, vocht- en 
brandbestendigheid.

1. Isolatie kiezen
Kies de dikte van de isolatie afhankelijk van 
de beschikbare vuldiepte en de thermische 
prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie 
te krijgen. 

2. Isolatie plaatsen
Plaats Twinfit 034 tussen de dakspanten tot 
tegen het onderdak. Verbind de banen isolatie 
Twinfit 034 in de breedte en de lengte met 
kleefband RT XL PLUS.

3. Afdichten
Verzeker de afdichting van de isolatie met de 
wanden rondom met kleefband RT XL Plus en 
LDS Solimur 310.

4. Onderconstructie
Bevestig de montageclip op de dakspanten. 
Klik vervolgens de profielen CD 60/27 op de 
afhangers.
Zorg voor een goede bevestiging door ze met 
een Teck-schroef te monteren.

5. Voltooien en afwerken
Plaats de gipsplaten zoals de vijf punten van 
een dobbelsteen.

Iedereen kan Twinfit 034 plaatsen! 
Bekijk hier de video:  

https://www.youtube.com/
watch?v=slwXBd_JQDo

Tussenafstand = 
600 mm

* Voor een onregelmatige dakconstructie is het gebruik van directafhangers aanbevolen.
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HELLEND DAK
(MET SPANTEN)

HELLEND	DAK	MET	SPANTEN
VARIANTE	2

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Multifit 032-035
Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met 
regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

Homeseal LDS 100
Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd 
waarde van 100 m.

of Homeseal LDS Flexplus
Vochtregulerende damprem. Voor muren en daken. 
Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Homeseal LDS Soliplan
Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

Homeseal LDS Solifit-1
Solventvrije eenzijdige elastische kleefband van polyethyleen met hoge 
dichtheid (HDPE) voor de afwerking van details, het sluiten van openingen en 
de aansluiting met aangrenzende bouwelementen.

Homeseal LDS Solifit-2
Dubbelzijdige kleefband voor het kleven van het membraan op profielen, 
hout, PVC, metaal en beton.

Profiel UD 28/27
Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en 
doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

Profiel CD 60/27
Koudgewalst metaal profiel in C-vorm. 

Montageclip of directafhanger
Om met een lange schroef op de spanten bevestigen.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Teck-schroeven 11 x 3,9 mm
Schroeven voor de bevestiging van metalen elementen.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HELLEND DAK

(MET SPANTEN)

Plaats de isolatie van onder naar boven, gebruik 
een Knauf Tigerblade-mes om ze gemakkelijk te 
snijden. De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan 
de beschikbare ruimte. Het gebruik van halfharde 
isolatieplaten en hun verend effect laat een perfecte 
sluiting met de kepers toe.

Start onderaan met het uitrollen van het dampscherm 
De banen met min. 10 cm overlapping plaatsen.

Aansluitingen en voegen tussen de folies lucht- en 
waterdampdicht maken. De prestaties van het 
isolatiemateriaal hangen af van een goede afdichting.

Plaats de profielen CD 60/27 rondom in het 
randprofiel UD 28/27. Kleef dichtingsband aan de 
onderkant van het profiel.

De keuze van het type gipsplaat hangt af van 
de vereiste akoestische, mechanische, vocht- en 
brandbestendigheid.

1. Isolatie kiezen
Kies de dikte van de isolatie afhankelijk van 
de beschikbare vuldiepte en de thermische 
prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie 
te krijgen.

2. Isolatie plaatsen
Plaats Multifit 032-035 tussen de dakspanten 
tot tegen het onderdak. 

3. Afdichten
Bedek het volledige geïsoleerde oppervlak 
met een gepast dampscherm uit het gamma 
Homeseal (LDS FlexPlus, LDS 2, LDS 100). Voor 
de bevestiging van de folie op de houten span-
ten gebruik (tussenafstand 10-15 cm) nieten. 
Voor de aansluitingen tussen de banen gebruik 
LDS Soliplan. Verzeker de afdichting rondom 
van het dampscherm met de aanpalende muren 
en vloeren met de afdichtingskit Solimur 310.

4. Bevestigen
Schroef op regelmatige tussenafstanden de 
montageclip op de dakspanten en bevestig 
de profielen  UD 28/27 op de beide punt-
gevels. Schuif de profielen CD 60/27 in de 
UD-randprofielen en klik deze vervolgens op de 
montageclips. Zorg voor een goede bevestiging 
door een Teck-schroef te gebruiken.

5. Voltooien en afwerken
Plaats de gipsplaten in verband.

* Voor een onregelmatige dakconstructie is het gebruik van directafhangers aanbevolen.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Multifit 035-032
Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met 
regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

Homeseal LDS 100
Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een 
Sd waarde van 100 m.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Homeseal LDS Soliplan-1
Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

Profiel UW 40/50
Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor 
scheidingswanden en zelfdragende plafonds. 

Profiel CW 50/50
Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als 
verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende 
plafonds.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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DAKVENSTER

Met een opening in het dak baant 
het licht zich een weg in de zol-
dering om deze ruimte tot leven 
te brengen. De zolder die in het 
verleden nooit echt tot zijn recht 
kwam, biedt talrijke mogelijkheden. 
Om geen afbreuk te doen aan de 
kwaliteiten van het dak moet men 
erop toezien dat het wind- en damp-
scherm niet wordt onderbroken.
Juist door nauwkeurig te werk gaan, 
zal de vochthuishouding geen pro-
bleem scheppen en dit voor jaren.
Eens de aansluiting met het dakven-
ster uitgevoerd, volgens de richt-
lijnen van de fabrikant, zullen de 
afwerkings- technieken deze bron 
van licht en comfort  een extra 
cachet geven

DAKVENSTER
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DAKVENSTER

Het dampscherm plaatsen volgens de richtlijnen van 
Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System).

Naargelang de snede, zal de bedekking gebeuren op 
de bovenste en onderste delen of op zijkanten van het 
dakvenster.

Voldoende brede en lange stroken gebruiken om de 
aansluitingen tussen de dampdichte banen te bedekken 
en tevens een perfecte aansluiting met het dakvenster 
te garanderen.

De prestaties van het dampscherm zijn afhankelijk van 
de nauwkeurige uitvoeringen van de aansluitingen

1. Afdichten
Bedek het volledige geïsoleerde oppervlak met 
een gepast dampscherm (Homeseal LDS 2, 
LDS 100, LDS FlexPlus). Het oppervlak van het 
dakraam wordt eveneens bedekt.

2. Uitsnijden
Snijd het membraan verticaal (of horizontaal) 
in het midden en snijd de haakse uiteinden van 
het dakraam uit.

3. Lijmen
Wanneer u een H-vormige uitsnijding hebt 
gemaakt, slaat u de vrije randen van het 
membraan neer op het raam (volgens de voor-
schriften van de fabrikant van het raamkader) 
en lijmt u ze met kleefband Solifit 1 of lijm 
Solimur 310.

4. Aansluitingen
Snijd twee stroken van het dampscherm om de 
twee resterende zijden af te dichten (zie het 
vorige punt voor het lijmen). Breng in de groef 
rondom het raam een strook lijm LDS Solimur 
310 aan. Plaats het dampscherm en in de 
groef en druk deze lichtjes in de lijmstrook.

5. Voltooien en afwerken
Dicht de aansluitingen (versneden hoeken en
banen) met de kleefband LDS Soliplan. Breng 
de stroken gipsplaat ter hoogte van de dag-
kanten van het raam aan, door de rand van de 
plaat in de groef rondom het raam te schuiven.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Cavitec 032B
Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat 
met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies.

of TP 430KD
Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed 
met een lichtbruin glasvlies.

of TP 432KD
Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is 
éénzijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met 
hun hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie 
van spouwmuren bij nieuwbouw.

PROFITEER VAN DE REGIONALE PREMIES 
OM UW WONING TE ISOLEREN!

energiesparen.be leefmilieu.brussels
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SPOUWMUUR

De configuratie met een binnenmuur 
en een buitenmuur van gevelstenen 
is waarschijnlijk de meest gangbare 
bouwmethode in onze streken. Om 
het comfort in de woning te verzeke-
ren, moet de spouw tussen die twee 
bouwelementen gedeeltelijk of vol-
ledig met isolatiemateriaal worden 
gevuld. Vroeger gebeurde dat met 
een dikte van gemiddeld 50 mm, 
vandaag zijn dikten van minstens 
120 mm geen uitzondering. Platen 
van glaswol zijn ideaal voor deze 
toepassing. Omdat de platen half-
hard zijn, kunnen ze de ongelijkma-
tigheden van de ondergrond perfect 
volgen. De platen zijn niet alleen 
gemakkelijk aan te brengen, maar 
vermijden ook voegen bij de aan-
sluiting en hebben geen bijkomende 
afdichting nodig om thermische lek-
ken in de isolatielaag te voorkomen.

SPOUWMUUR

A

B

C

D

E

BESPAAR OP UW 
ENERGIEFACTUUR

VERBETER UW 
LEEFCOMFORT
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SPOUWMUUR

In de eerste plaats de binnenmuur plaatsen om 
bramen en overtollige mortel te vermijden. Een 
vlakke ondergrond vergemakkelijkt de plaatsing van 
de isolatie en vermijdt de vorming van een luchtlaag 
tussen de isolatie en de binnenmuur. Erop toezien dat 
deze perfect luchtdicht is.

De isolatiedikte kiezen in functie van de type 
spouwmuur (partiële of volledige vulling) en de 
beoogde thermische prestaties. De luchtspouw tussen 
de paramentsteen en de isolatie zal voor een partiële 
vulling min. 3 cm bedragen. 

Naargelang grotere prestaties opgelegd of gewenst 
zijn, is het ontdubbelen van de isolatie wenselijk.

Tijdens de isolatiewerken moeten de muren in opbouw 
te allen tijde beschut worden voor regen.

1. Voorbereiden
Controleer de juiste configuratie van de aan-
grenzende bouwelementen. 

2. Isolatie plaatsen
Plaats in verband de glaswolisolatie Cavitec 
032B, TP 430 KD of TP 432KD tegen de bin-
nenwand. Vermijd voegen tussen de platen om 
de continuïteit van de isolatielaag te verzekeren 
en dus thermische lekken te voorkomen.
Voorzie ten minste 5 corrosiebestendige anker-
haken per m².

3. Isolatie bevestigen
De isolatie wordt vastgehouden door rozetten 
of speciale synthetische pluggen.

4. Voltooien
Zorg ervoor dat tijdens het metselen geen 
mortel in de spouw valt. Bescherm de isolatie 
tijdens de bouw tegen regen.

5. Afwerken
De gevelstenen zijn doorlopend blootgesteld 
aan weer en wind en moeten dus van de klasse 
“zeer vorstbestendig” zijn.

Voor meer informatie over spouwmuren in metselwerk, consulteer het informatieblad 
van het BUtgb: Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustiwall
Acoustiwall is een onbeklede, harde isolatieplaat uit glaswol met ECOSE® 
Technology specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
woningscheidende wanden (gemene muren).

NBN S 01-400-1
Akoestische criteria voor 

woongebouwen.
Twee niveaus

Niet iedereen stelt even hoge akoestische 
eisen. Daarom werd gekozen voor twee 
prestatieniveaus. Enerzijds zijn er de ver-
eisten voor een normaal akoestisch 
comfort, anderzijds de vereisten voor een 
verhoogd akoestisch comfort.

De vereisten voor een normaal akoestisch 
comfort zijn erop gericht om een ruime 
meerderheid van de gebruikers (naar 
schatting 70 %) tevreden te stellen. Als 
aan de eisen van het verhoogd akoestisch 
comfort wordt voldaan, wordt bij een nor-
male lucht- en contactgeluidsisolatie het 
percentage tevreden bewoners geraamd 
op meer dan 90 %.

Voor de eisen op wanden tussen twee 
wooneenheden betekent dit een luchtge-
luidisolatie DnT,w van minimum 54 dB 
(58 dB bij aanpalende nieuwe woningen) 
voor een normaal akoestisch comfort en 
een minimum van 52 dB (62 dB bij 
aanpalende nieuwe woningen) voor een 
verhoogd akoestisch comfort. DnT,w is de 
isolatiewaarde gemeten ‘in situ’ op de 
bouwplaats
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GEMENE MUUR

De kwaliteit van een gebouw wordt even-
eens bepaald door zijn vermogen om een 
maximum aan geluidshinder afkomstig van 
buiten te weren. Voor gemene muren tussen 
appartementen en gebouwen is de uitda-
ging niet min. Niets mag over het hoofd 
gezien worden om akoestische bruggen te 
vermijden.
Geluid zet zich moeiteloos over van een 
volume naar het andere als er geen duide-
lijke onderbreking tussen de bouwelemen-
ten is voorzien. Om tolerantieniveaus vast 
te leggen, werd een norm uitgewerkt die de 
bewoners een onmisbare rust moet bieden. 
Glaswol met zijn indrukbare buitenkant is 
daarom de ideale bondgenoot bij spou-
wen. Door oneffenheden in de ondergron-
den op te vangen, zal de minerale wol de 
geluidsoverdracht weren.

GEMENE	MUUR
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GEMENE MUUR

Voor een gedeelde gemene muur met een bestaande 
constructie, in de eerste plaats een akkoord afsluiten 
met de buurman of verwijzen naar de wettelijke 
bepalingen.

Erop toezien om bramen en overtollige mortel 
systematisch te verwijderen om zo een vlak metselwerk 
te verkrijgen.

Elk contact zoals verankeringen tussen de beide muren 
vermijden om de akoestische isolatie tussen beide 
bouweenheden te verzekeren.

1. Eerste gemetselde muur
Bouw de eerste muur van baksteen, beton of 
cellenbeton op de funderingen.

2. Isoleren en tweede gemetselde 
muur
Plaats de glaswolplaten Acoustiwall van 20 tot 
50 mm dikte goed vlak tegen de eerste muur. 
Het is aanbevolen dat de spouw volledig wordt 
gevuld.
Gemiddelde dikte ≥ 30 mm.
Bouw vervolgens de tweede muur. Vloeren of 
plankenvloeren op de verdiepingen worden 
eveneens ter hoogte van de spouw onderbroken.

Akustiwall 66dB
Akustiwall is opgebouwd uit twee rijen 
gipsblokken. De ene rij in 10 cm dikte, de 
andere rij in 8 cm dikte. Door hun massief 
karakter bieden ze een goede geluidsiso-
latie en kunt u er zware voorwerpen aan 
vastmaken.
Tussen de twee rijen gipsblokken van 10 cm 
en 8 cm dikte is er een spouw van 6 cm 
waarin een stevige onbeklede rotswolplaat 
van 4 cm type Rock4All wordt geplaatst 
voor de thermische en akoestische isolatie.
Lambda Rock4All (λ) = 0,035 W/(m.K).

VARIANTE

Gipsblokken zijn elementen uitgerust met 
hoekig tand- en groefsysteem waarmee u 
snel en eenvoudig massieve binnenwan-
den kan bouwen. De gipsblokken van 
Knauf-Isolava kunnen worden aangewend 
als voorzetwanden, scheidingswanden en 
technische schachtwanden voor alle moge-
lijke types bouwwerken: appartementen, 
woningen, burelen, industriële gebouwen, 
hotels, ziekenhuizen, … Gecombineerd 
met een isolatiemateriaal bieden twee rijen 
gipsblokken een akoestische verzwakking 
tot 66 dB.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Cavitec 032B
Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat 
met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies.

of TP 430KD
Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed 
met een lichtbruin glasvlies.

of TP 432KD
Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is 
éénzijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met 
hun hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie 
van spouwmuren bij nieuwbouw.

Homeseal Solifit-2
Transparante, dubbelzijdig klevende tape in elastisch, gemodifieerd acrylaat, 
versterkt met een blauw gaas. Gemakkelijk aan te brengen kleefband. 
Droogtijden overbodig.

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m, voldoet aan EN 13859. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Aquapanel Outdoor
Cementplaat die perfect ingezet kan worden als bekleding in combinatie met 
een gepast pleistersysteem of verf. Het product op basis van Portlandcement 
en aggregaten is op beide zijden omhuld door een glasvezelwapening. 

Aquapanel schroef
Speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Aquapanel Outdoor-platen op 
onderconstructies. De schroeven werden behandeld tegen corrosie.

Aquapanel Joint Filler grijs
Voegproduct dat tevens geschikt is voor het aanbrengen van de Aquapanel 
wapeningsband (10 cm).

Aquapanel wapeningsband
Alkalibestendig wapeningsband in glasvezel. Bestemd voor de versteviging 
van de plaatvoegen voor een eindafwerking zoals pleister of verf.
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GEVENTILEERDE GEVEL

De opkomst van de geventileerde 
gevel zal zonder meer nieuwe archi-
tecturale perspectieven bieden in 
de komende jaren. Deze bouwme-
thode bestaat erin om een lichte 
of massieve structuur te koppelen 
aan een onderconstructie in hout of 
metaal. De draagconstructie van de 
eindafwerking zal bevestigd worden 
aan zware blokken of aan metalen 
profielen. De glaswolplaten worden 
aangebracht tussen de opstaande 
dragers geplaatst. Deze laatsten 
worden gekozen in functie van het 
gewenst isolerend vermogen. De 
eindbekleding wordt vervolgens 
bevestigd met het behoud van een 
spouw die een luchtventilatie moet 
bieden gedurende de levensduur 
van het gebouw.

GEVENTILEERDE	GEVEL

Gebruik de vochtbestendige, stootvaste 
en schimmelwerende Aquapanel 

cementplaten voor een droge afbouw, 
binnen en buiten. Ideaal voor vochtige 

lokalen, oversteken, plafonds en gevels.
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GEVENTILEERDE GEVEL

De kenmerken van de onderconstructie (type en 
tussenafstanden) hangen af van de dikte van de aan 
te brengen isolatie, het type afwerking, het eigen 
gewicht van de verschillende elementen en de externe 
belastingen (bv. wind), ...

Bevestig een onderconstructie van hout of metaal op 
de buitenwand. Ter illustratie worden in de bijlage 
staanders van het type Etanco voorgesteld. De aan de 
drager vastgemaakte bevestigingsmiddelen maken 
een afstelling volgens de dikte van de gekozen isolatie 
mogelijk.

Plaats van het vochtscherm volgens de voorschriften 
van Knauf (zie de brochure Homeseal).

Er is een volledig systeem voor de afwerking van de 
platen Aquapanel Outdoor beschikbaar. Het systeem 
omvat voegband, voegmortel, primer en pleister voor 
de afwerking. 

Voor meer informatie betreffende het Aquapanel 
paneel, neem contact met de technische afdeling van 
Knauf.

1. Ondergrond
Verifieer de stabiliteit en de mechanische weer-
stand van de bestaande ondergrond.

2. Onderconstructie
Plaats de isolatieplaat Ventilated Facade op de 
bestaande gevel, tussen de elementen van het 
houten of metalen geraamte. 
Voorzie indien nodig mechanische veranke-
ringen van de isolatie (min. 2 per m²) aan de 
bestaande wand (ankers kiezen in functie van 
de ondergrond en de isolatie). Voor versne-
den isolatieplaten en rekening houden met de 
blootstelling aan wind, zal het aantal ankers 
verhoogd worden. 

3. Gevelbekleding
Zorg voor een goede ventilatie (bijvoorbeeld 
met een latwerk van metaal of hout op de 
oorspronkelijke onderconstructie).

4. Bepleistering
Werk af met bv. cementplaten Knauf 
Aquapanel Outdoor, volgens de voorschriften 
van de fabrikant.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04
Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen 
gesponnen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 
0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

Naturoll 032-035
Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze voorgesneden glaswolrol 
is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van houtskelet-
bouw en prefab dakelementen.

Homeseal LDS 100
Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een 
Sd waarde van 100 m.

of Homeseal LDS Flexplus
Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken. 
Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

Homeseal LDS Soliplan
Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Veerprofiel
Koudgewalste metaal profielen in C-vorm. De ruimte tussen de profielen doet 
dienst als technische spouw voor stroomkabels en contactdozen. 

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HOUTSKELETBOUW

Hout is een bouwmateriaal dat steeds fer-
vente aanhangers heeft gekend. Meer dan ooit 
slagen deze erin om dit edel materiaal een 
hedendaagse uitstraling te geven door nieuwe 
toepassingen te ontwikkelen. Woningen, exten-
sies, optoppingen tot appartementen met ver-
schillende niveaus bewijzen dat duurzaam hout 
een lang leven beschoren is.
In de werkplaats gefabriceerd, worden de 
bouwelementen naar de werf gebracht om in 
een recordtijd gemonteerd te worden. Ook de 
glaswol in diverse breedtes geleverd volgens 
de gebruikelijke afstanden, kan vooraf tussen 
de stijlen geschoven worden. Het spreekt voor 
zich dat een bijzondere aandacht zal geschon-
ken worden aan het lucht- en dampdicht maken 
van de constructies. Met de accessoires uit het 
Homeseal LDS gamma en de ervaring van de 
constructeur, zal de constructie gezond blijven 
en een aangenaam comfort bieden aan zijn 
bewoners

HOUTSKELETBOUW

Voor een perfecte lucht- en 
dampdichtheid, raadpleeg de brochure  

Homeseal LDS system.
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HOUTSKELETBOUW

Houtsekties met een grotere zijdes laten grotere 
isolatiediktes toe wat een verbetering van de prestaties 
ten goede komt.

Erop toezien om de eventuele oneffenheden in het 
hout op te vangen om een homogene isolatielaag te 
verkrijgen.

Plaats het regenscherm volgens de voorschriften van 
Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System).

Plaats het dampscherm volgens de voorschriften van 
Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System). 
Afdichtingen van de aansluitingen uitvoeren volgens 
de voorschriften van Knauf Insulation (zie brochure 
Homeseal LDS). De prestaties van het dampscherm 
zijn afhankelijk van het uitvoeringsniveau van de 
aansluitingen.

De binnenafwerking met twee plaatdiktes is 
aanbevolen om de onderlinge beweging tussen beide 
lagen enigszins op te vangen. De montage van een 
technische spouw (dmv van een Knauf veerprofiel 
of hoedprofiel) maakt de inbouw van elektrische 
apparatuur zonder het risico van toevallige doorboring 
van het dampscherm. 

1. Isolatie kiezen
Kies de dikte van de aan te brengen isolatie 
volgens de beschikbare vuldiepte en de ge-
wenste (thermische en akoestische) prestaties.

2. Isoleren
De verschillende rolbreedten Naturoll 032 
(580 mm) en 035 (380 en 580 mm) vergemak-
kelijken de installatie voor de courantste afstan-
den tussen de stijlen van 400 en 600 mm. 
Voor andere tussenafstanden vermeerdert u de 
breedte van isolatie met 1 tot 2 cm ten opzichte 
van de beschikbare ruimte tussen de stijlen. 

Plaats de isolatie Naturoll 032 of 035 tussen 
de stijlen van de onderconstructie.

3. Regenscherm
Als de onderconstructie niet aan de buitenzijde 
voorzien is van een stabiliteitspaneel (dat als 
vochtscherm kan dienen), bedekt u de volle-
dige geïsoleerde oppervlakte aan de buiten-
zijde met een gepast vochtscherm (Homeseal 
LDS 0,04).

4. Afkitten
Als de onderconstructie niet aan de binnen-
zijde voorzien is van een stabiliteitspaneel 
(dat als dampscherm kan dienen), bedekt u de 
volledige geïsoleerde oppervlakte aan de bin-
nenzijde met een gepast dampscherm uit het 
gamma Homeseal.

5. Afwerken
Werk de binnenzijde af met gepaste Knauf-
producten.

400 of 600 mm

380 of 580 mm



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustifit
Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische 
isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

Rock4All
Universele rotswolplaat op basis van stevige rotswolvezels en het natuurlijk 
bindmiddel ECOSE Technology. 

Profiel UW 40/50
Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor 
scheidingswanden en zelfdragende plafonds. 

Profiel CW 50/50
Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als 
verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende 
plafonds.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Snelbouwschroeven 25-35 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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SCHEIDINGSWAND

De configuratie van een gebouw en de ruimte 
indeling gebeurt meer en meer door het gebruik 
van lichte scheidingswanden. Gemakkelijk te 
plaatsen en zonder wachttijden is de schei-
dingswand niet meer weg te denken uit de 
afbouwwereld. Toepasselijk in publieke ruimtes 
zoals kantoren, ziekenhuizen, spektakelzalen, 
hotels, … vervult de scheidingswand perfect 
zijn rol op het gebied van akoestische isolatie, 
thermische isolatie, stootvastheid en weerstand 
tegen brand en vocht.
Opgebouwd met metaal profielen zal de glas- 
en rotswol tussen de staanders geplaatst wor-
den. De kern van de wand met minerale wol 
en de beide zijden met het gepast materiaal 
bekleed, zal de scheidingswand geluidsover-
dracht afremmen. In functie van de vereiste 
afzwakking worden de profielen en de bekle-
dingsdiktes aangepast.

SCHEIDINGSWAND

Voor meer informatie over akoestische 
scheidingswanden, bezoek de site 

soundprotectionsystems.be of download 
onze brochure Akoestische wanden.

De norm voor een akoestisch comfort in acht 
nemen volgens de norm NBN S 01-400-1 

beschreven in het bestektekst.
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SCHEIDINGSWAND

Het type van de metalen onderstructuur (enkel of 
dubbel geraamte) en de doorsnede en tussenafstanden 
van de profielen zullen afhangen van de hoogte 
van het lokaal, de latere bekleding, de gewenste 
akoestische prestaties en de aanwezigheid van 
aansluitingen voor sanitair.

Kies platen met een hogere dichtheid (Diamond 
Board, Soundshield, Silent Board) voor hogere 
akoestische prestaties. Ook de eisen op het vlak van de 
mechanische weerstand en de weerstand tegen brand 
en vocht kunnen het te plaatsen type platen bepalen.

Kies de dikte van het isolatiemateriaal zodanig dat 
ten minste 4/5 van de diepte van de profielen wordt 
gevuld. De isolatieplaten sluitend plaatsen. Installeer 
de elektrische kabels en leid ze door de vooraf 
geponste openingen aan de basis van de profielen.

Sluit de andere zijde van de scheidingswand af met 
gips- of cementplaten om aan de vereiste criteria 
te voldoen. Kies voor één of meerdere platen met 
hoge densiteit (Diamond Board, ...) en verbeter de 
akoestische prestaties.

1. Isolatie kiezen
Maak de Knauf-metaalstructuur voor de 
scheidingswand volgens de voorschriften 
(brochure W11 Knauf-wanden met metalen 
onderstructuur). Installeer de dragers voor het 
sanitair of andere technische installaties voor 
het aanbrengen van de isolatie.

2. Isoleren
Sluit een zijde van de wand met gepaste pro-
ducten van Knauf, platen van gips of cement. 
De keuze van het type en het aantal van de 
platen hangt af van de toekomstige functie en 
de gebruiksfrequentie van het lokaal.

Plaats de isolatieplaten Acoustifit of Rock4All 
tussen de stijlen. Vul de lege ruimten tussen de 
profielen goed en vermijd voegen die thermi-
sche lekken kunnen veroorzaken.

3. Afwerken
De wand dichtmaken met de gepaste Knauf 
platen (aantal en type in functie van de beoog-
de prestaties en het gebruik van de lokalen aan 
beide zijde van de wand).

4. Platen ontdubbelen
Tweede laag gipsplaten.

Voor meer informatie over  
akoestische scheidingswanden, bezoek 
de site soundprotectionsystems.be 
of download onze brochure Akoestische 

wanden



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Profiel  UW 40/50
Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor 
scheidingswanden en zelfdragende plafonds. 

Profiel  CW 50/50
Koudgewalste C-profielen hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor 
scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.

OF

Profiel UD 28/27
Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en 
doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

Profiel CD 60/27 + versteviging
Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

Montageclip of directafhanger
Extra versteviging voor het verticaal profiel.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Acoustiwall
Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische 
isolatie van gemene muren in woning- en utiliteitsbouw.

TP 138
Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de 
thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder 
hellende daken en voorzetwanden.

Rock4All
Universele rotswolplaat op basis van stevige rotswolvezels en het natuurlijk 
bindmiddel ECOSE Technology. 

Homeseal Solifit-2
Dubbelzijdige kleefband voor het kleven van het membraan op profielen, hout, 
PVC, metaal en beton.

Homeseal LDS FlexPlus
Vochtregulerende membraan in lage densiteit polyethyleen met Sd-waarde 
100 m, conform EN 13984. 

Homeseal LDS Solimur 310
Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in 
een handige koker.

Homeseal LDS Soliplan-1
Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband
Papierband voor de versterking van voegen van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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VOORZETWAND

Het is niet uitzonderlijk dat een gevel-
muur of gemene muur ondermaats 
presteert op thermisch of akoestisch 
niveau. Kritieke situaties die niet 
onbelangrijke energiekosten met zich 
meebrengen zonder iets te kunnen 
verhelpen aan de oorzaak van het 
probleem. Bovendien laten zij sto-
rende geluiden van buiten eveneens 
toe wat schadelijk is voor de gezond-
heid en het comfort in het algemeen.
Door een onderconstructie in hout 
of metaal te bouwen los van de 
oorspronkelijke wand en er glaswol-
panelen aan toe te voegen, zal het 
verschil zich vrij snel merken.
Deze opbouw en in aanwezigheid 
van een buitenmuur is het afdichten 
met de accessoires uit het gamma 
Homeseal System ten zeerste aanbe-
volen. Volg tijdens de plaatsing de 
richtlijnen nauwkeurig op, want het 
detail zal het succes van de operatie 
mede bepalen.

VOORZETWAND
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VOORZETWAND

Het type van de metalen onderstructuur, de doorsnede 
en de tussenafstanden van de profielen zullen 
afhangen van de hoogte van het lokaal, de latere 
bekledingen de gewenste thermische prestaties. De 
open ruimte tussen de metalen onderstructuur en 
de bestaande wand zal afhangen van de gewenste 
isolatieprestaties en van de aanwezigheid van 
technische elementen.

Vooraf controleren als het metselwerk geschikt is 
voor een isolatie langs binnen. Voor meer informatie 
hierover in het WTCB-dossier 2012/4.16.

De montage van een technische spouw met behulp van 
een hoed- of veerprofiel laat de inbouw van technische 
installaties toe zonder het dampscherm te beschadigen.

Als hoge prestaties nodig zijn, kiest u voor technische 
platen. Ook de eisen op het vlak van de mechanische 
weerstand en de weerstand tegen brand
en vocht zullen het te plaatsen type platen bepalen.

1. Onderconstructie
Maak de Knauf-metaalstructuur voor de schei-
dingswand volgens de voorschriften (brochure 
W61 Knauf-wanden met metalen onderstruc-
tuur). Een metalen geraamte van profielen CD 
60/27 moet op halve hoogte worden versterkt 
met directafhangers (of akoestische afhangers) 
- afstand tussen de afhangers: 900 mm). Het 
profiel CW 50/50 maakt daarentegen een 
volledige ontkoppeling met de bestaande wand 
mogelijk. De spouw tussen de metaal structuur 
en het bestaand metselwerk biedt de mogelijk-
heid om een doorlopende isolatie te plaatsen. 
Een voorzetwand van UW- en CW-profielen 
laat toe om mogelijke oneffenheden in de muur 
op te vangen. 

2. Isoleren
Plaats een eerste laag isolatieplaten Acoustiwall 
achter de stijlen en tegen het metselwerk. 
Vul de lege ruimten tussen de profielen goed 
en vermijd voegen die thermische lekken 
kunnen veroorzaken. Plaats een tweede laag 
isolatieplaten (Acoustiwall, TP 138 of Rock4All) 
tussen de CW profielen. De twee lagen sluitend 
plaatsen.

3. Afdichten
Plak de dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS 
Solifit-2 op het metalen profiel.
Bedek het geheel met het dampscherm 
Homeseal LDS FlexPlus en de aansluitingen 
tussen de banen sluiten met behulp van de 
eenzijdige kleefband Homeseal LDS Soliplan.

4. Afwerken
Sluit de voorzetwand met gepaste producten 
van Knauf. De keuze van het type en het aan-
tal van de platen hangt af van de toekomstige 
functie en de gebruiksfrequentie van het lokaal.

5. Platen verdubbelen
Tweede laag gipsplaat.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Multifit 032-035
Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met 
regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

Naturoll 032-035
Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw en 
prefab dakelementen.

Directafhanger, ankerafhanger  

of Kombi-snelafhanger
Metalen afhangstukken voor profielen CD 60/27.

Profiel  UD 28/27
Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en 
doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27. 

Profiel  CD 60/27
Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

Dichtingsband
Anthraciet-kleurig en eénzijdig  zelfklevend schuimband met duurzame 
elasticiteit en gesloten cellen.

Snelbouwschroeven 25 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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HOUTEN VLOER

In renovatie of nieuwbouw is iedereen het 
over eens dat houten vloeren niet altijd de 
verwachtingen vervullen van de bewoners 
van een gebouw. Vaak laten contact- of 
luchtgeluiden zich horen doorheen de vloer 
of zetten zich voort via de aanpalende 
bouwdelen naar de onderliggende verdie-
pingen.
Een volledige vulling van de ruimte tussen 
de balken is aanbevolen voordat men 
een plafond van metaal profielen of hou-
ten latten met gipsplaten monteert. Om 
een optimaal resultaat te bekomen, moet 
een gipsvezelelement met een rotswollaag 
op de bovenliggende verdieping geplaatst 
worden. Losgekoppeld van de muren zal de 
zwevende dekvloer de geluidsoverdracht 
tegen gaan en bijdragen tot het welzijn van 
zijn bewoners

HOUTEN	VLOER

Om de contactgeluiden tussen de 
verdiepingen te dempen en zo het 
akoestisch comfort te verbeteren, 

is het gebruik van het Brio 
droogvloerelement een volwaardige 

oplossing. Het plaatsen van een 
zwevende vloer volgens de regels van 
de kunst vermijdt de geluidsoverdracht 

via de aanpalende bouwelementen



31

HOUTEN VLOER

Voor een perfecte plaatsing van de isolatie, de plaat 
1 tot 2 cm breder snijden dan de beschikbare ruimte 
tussen de balken. 

Voor meer inlichtingen over de Knauf 
droogbouwsystemen voor plafonds kan je terecht in de 
technische brochure D12.

Voor een eenvoudige montage van gipsplaten maak 
gebruik van de montagehulp Knauf Fix-Up of de 
platenlift

1. Beginsituatie

2. De isolatie kiezen
Vul de lege ruimten tussen de houten balken zo 
goed mogelijk met glaswol van het type Multifit 
032-035 of Naturoll 032-035. 

3. De isolatie plaatsen
Vermijd voegen tussen de verschillende iso-
latiematerialen, want ze kunnen akoestische 
lekken veroorzaken. Omdat glaswol in de 
breedte flexibel is, kunt u de isolatie perfect op 
het hout laten aansluiten.

4. Onderconstructie
Het randprofiel UD 28/27 op de aanpalende 
muur bevestigen. De basisprofielen afhangen. 
Clips de draagprofielen aan de basisprofielen 
met behulp van kruisverbinders. De metaal 
constructie op de gewenste hoogte instellen.

5. Voltooien en afwerken
Schroef de gipsplaat op de metaalstructuur, 
vertrekkend in een hoek. Op die manier ver-
mijdt u het ontstaan van spanningen.
Sluit het plafond met gepaste Knauf-platen.
De keuze van het type en het aantal van de 
platen hangt af van de toekomstige functie en 
de gebruiksfrequentie van het lokaal.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustifit
Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische 
isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

Rock4All
Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmid-
del ECOSE Technology.

Voorgeplooide directafhanger
Metalen afhangstuk voor CD profiel 60/27 om te bevestigen op predalele-
menten of beton welfsels.

Teck schroef 11 x 3,9 mm
Schroeven voor de bevestiging van metaal elementen.

OF

Snelafhanger Kombi
Metaal afhangstuk voor profielen CD 60/27 om te bevestigen op de 
predalelementen of de beton welfsels.

Profiel  UD 28/27
Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en 
doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27. 

Profiel  CD 60/27
Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

Snelbouwschroeven 25-35 mm
Schroeven voor Knauf gipsplaten.

Wapeningsband 
Papierband voor de versterking van de voegen  van gipsplaten.

Voeg- en afwerkproducten in poeder of 
pasta 
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VERLAAGD PLAFOND

VERLAAGD	PLAFOND

Zoals andere bouwelementen zal 
ook het plafond de ruimtebeleving 
mede bepalen. Ofwel bakent hij de 
omtrek van het lokaal af, ofwel ver-
groot hij het diepteperspectief door 
zich verder te zetten van een ruimte 
tot een ander. Opgebouwd uit een 
onderconstructie van hout en metaal 
gecombineerd met gipsplaten, zal 
het plafond een belangrijke rol spe-
len in de esthetische beleving, de 
akoestische ervaring of een brand-
werende rol spelen. In functie van de 
gipsplaat al dan niet geperforeerd 
en de aanwezigheid van een ple-
num, zal een minerale wol in rollen 
of platen op de draagconstructie 
aangebracht worden.
Deze zal bijdragen tot de geluidsaf-
zwakking en de nagalm reguleren. 
Niet onbelangrijk voor een beter 
leefcomfort.
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VERLAAGD PLAFOND

Het zelfdragende plafond van het type Knauf D110 dat 
een volledige loskoppeling met de bovenliggende vloer 
toelaat wordt niet nader behandeld in deze brochure. 
Het type Knauf profiel UW/CW is in functie van de 
te overbruggen lengte (Knauf profielen CW volgens 
de kleinste lengte) alsook de samenstelling van het 
plafond (isolatie en type afwerking).

Het soort afhangsysteem is afhankelijk van het type 
ondergrond, de beschikbare verankeringspunten, 
de nodige afhanghoogte alsook hetgewicht (isolatie 
of niet, aantal en plaattype, …). Bepaal de positie 
van de basisprofielen en teken de afgewerkte 
plafondhoogte af. De afhangers uitlijnen met een 
richtsnoer of laser. Verkies Knauf akoestische afhangers 
wanneer een grotere isolatie tegen contactgeluiden 
gewenst is.

De isolatieplaten sluitend plaatsen. Het gebruik van de 
rollen Knauf Insulation Multifit 032/035 als akoestisch 
absorberend materiaal is eveneens toegelaten.

Het gebruik van geperforeerde gispplaten uit het 
gamma Knauf SoundDesign Cleaneo verbetert de 
akoestische absorptie in het lokaal. Wanneer een 
akoestische isolatie tegen lucht- en contactgeluiden 
gewenst is, dan is de afwerking met hoge densiteit 
platen (bvb Knauf Diamond Board, Knauf Soundshield) 
die men bovendien in twee lagen kan plaatsen. Voor 
een gladde afwerking zijn de Knauf Horizon Board 
platen met 4 afgeschuinde kanten dan weer de beste 
keuze

1. Bevestigingen
Maak de metaalstructuur voor het verlaagd 
plafond. U vindt meer informatie over de 
verlaagde plafonds van Knauf in de brochure 
Knauf D11. Hieronder wordt bij wijze van 
voorbeeld een hangend platform met dubbel 
geraamte getoond. 

2. Basisprofielen
Plaatsing en afstelling van de hangers.

3. Dragende profielen
Plaatsing van de metaalstructuur. Bevestiging 
van de randprofielen Knauf UD 28/27 rondom 
het plafond. Plaatsing van de primaire en 
secundaire profielen Knauf CD 60/27. De 
draagprofielen profielen worden haaks onder 
de basisprofielen aangebracht en er met kruis-
verbinders aan bevestigd.

4. Plaatsing van de isolatie
De Acoustifit-isolatie wordt op de 
metaalstructuur geplaatst.

5. Voltooiing en afwerking  
Het geheel wordt volgens de voorschriften 
afgewerkt met Knauf-gipsplaten.

De plafondkeuze wordt bepaald in functie van 
de opgelegde vereisten, de werkmethode of de 

ruimtelijke ordening.
n D110
n D112
n D113
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DAKEN EN ZOLDERS 

MULTIFIT 032 Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze rol is specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken; met 
regelmatig, alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke 
versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/rol

1,85 00287906 60 1200 6900 8,28

3,15 00287910 100 1200 4200 5,04

3,75 00287914 120 1200 3500 4,20

4,40 00287918 140 1200 3000 3,60

5,00 00287923 160 1200 2500 3,00

5,65 00457950 180 1200 2200 2,64

6,30 00457958 200 1200 2000 2,40

6,90 00656988 220 1200 2000 2,40

7,55 00617602 240 1200 2000 2,40

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563

TP 138 Lambda (lD) 0,032 W/(m.K) 

Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de 
thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder 
hellende daken en voorzetwanden.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,85 02401007 60 600 1350 0,81

3,15 00520179 100 600 1350 0,81

4,40 00520181 140 600 1350 0,81

5,00 00520182 160 600 1350 0,81

6,30 00500125 200 600 1350 0,81

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563
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TWINFIT 034 Lambda (lD) 0,034 W/(m.K)

Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische en 
akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriele 
dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdicht 
membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een 
glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).
Perfecte lucht- en waterdampdichte aansluitingen met de zelfklevende band 
RT Plus XL.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/rol

2,90 00639137 100 600 6100 3,66

2,90 00639139 100 1200 6100 7,32

3,50 00590866 120 1200 5000 6,00

3,50 00593525 120 600 5000 3,00

4,70 00590875 160 1200 3800 4,56

4,70 00593905 160 600 3800 2,28

6,45 00627326 220 1200 2700 3,24

7,05 00621542 240 600 2400 1,44

7,05 00627330 240 1200 2400 2,88

Thermische isolatie  bbbbB  Lambda (lD) 0,034 W/(m.K) 
DoP G4220MPCPR 
Brandreactie Euroklasse A1 (zonder PET/PE membraan)

Certificering

H563

Thermische isolatie  bbbbB  Lambda (lD) 0,035 W/(m.K) 
DoP G4220LPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563

MULTIFIT 035 Lambda (lD) 0,035 W/(m.K)

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatiewaarde. Deze rol is specifiek 
bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken; met 
regelmatig, alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke 
versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm. 

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/rol

1,70 00287927 60 1200 9000 10,80

2,25 00287929 80 1200 7000 8,40

2,85 00470309 100 1200 7400 8,88

3,40 00470307 120 1200 6200 7,44

4,00 00470305 140 1200 5300 6,36

4,55 00470303 160 1200 4600 5,52

5,10 00470282 180 1200 4100 4,92

5,70 00470267 200 1200 3700 4,44

6,25 00470154 220 1200 3400 4,08

6,85 00470181 240 1200 3100 3,72

7,40 00470230 260 1200 2800 3,36
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MEMBRANEN EN TOEBEHOREN

HOMESEAL LDS 100

Transparant, wit PE-dampscherm. Voor wanden en daken.

Sd Artikelnr. b (m) L (m) Gewicht g/m2 m²/rol

> 100 m 00527779 2 12,50 ± 185 25,00 

> 100 m 00504865 2 50 ± 185 100,00 

Sd-waarde 100 m  Verkoopeenheid: rol

HOMESEAL FLEXPLUS

Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken.

Sd Artikelnr. b (m) L (m) Gewicht g/m2 m²/rol

0.2-20 m 00504868 1,50 40 75 60

Sd-waarde 0,2-20 m  Verkoopeenheid: rol

HOMESEAL LDS 2

Blauw , ondoorzichtig damprem met snijmarkeringen. Voor wanden en daken.

Sd N° article l (m) L (m) Poids g/m2 m²/rouleau

>= 2 m 00504867 1,50 50 120 75,00 

Sd-waarde 2 m  Verkoopeenheid: rol

HOMESEAL LDS 0.04

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.

Sd N° article l (m) L (m) Poids g/m2 m²/rouleau

0,04 m 00504863 1,50 50 150 75,00 

Sd-waarde 0,04 m  Verkoopeenheid: rol

HOMESEAL LDS MANCHET 15-22 MM

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.

Artikelnr. b (mm) L (mm) Manchet H (mm)

00504870 150 150 15-22 mm 30 

Verkoopeenheid: pak van 10 stuks

HOMESEAL LDS UNIVERSELE MANCHET

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter 
tussen 75 en 125 mm.

Artikelnr. b (mm) L (mm) Manchet H (mm)

00504869 400 400 75-125 mm 200 

Verkoopeenheid: pak van 10 stuks
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HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

Dubbelzijdige kleefband om het membraan te bevestigen op profiel, hout, PVC, 
metaal en beton.

Artikelnr. b (mm) L (mm) Stuks/doos

00617637 35 40000 12

Verkoopeenheid: pak van 5 stuks

HOMESEAL LDS SOLIPLAN-1

Afdichtingsband voor het afdichten van de overlappingen tussen de membranen.

Artikelnr. b (mm) L (mm) Stuks/doos

00504871 60 40000 8

Verkoopeenheid: pak van 8 stuks

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Kleefband met hoge scheurweerstand voor het afwerken van 
membraandoorboringen.

Artikelnr. b (mm) L (mm) Stuks/doos

00504874 60 25000 10

Verkoopeenheid: pak van 10 stuks

HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Elastische lijm, met hoge hechtkracht, voor een aansluiting van de membranen met 
de aansluitende bouwconstructie.

Artikelnr. Inhoud (ml) Patronen/doos

00695138 310 20

Verkoopeenheid: pak van 20 stuks

TAPE RT XL PLUS

Artikelnr. b (mm) L (mm) Stuks/pak

00531370 150 25000 4

TIGERBLADE MES

Artikelnr. l (mm) Stuks/doos

00509237 Handvat 1

00504441 Mes 350 5

Verkoopeenheid: pak van 10 stuks

ISOLATIEMES

Artikelnr. l (mm) Stuks/doos

02441758 360 10

Verkoopeenheid: pak van 10 stuks
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SPOUWMUREN EN GEVELS

CAVITEC 032B Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)

Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, 
specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en 
gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat met zeer hoge 
isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. 
Met deze plaat kunt u reeds vanaf 120 mm een Umax-waarde van 0,24 W/m².K 
behalen.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

4,40 00589767 140 600 1200 0,72

5,00 00603336 160 600 1200 0,72

5,65 00603343 180 600 1200 0,72

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Diktes 60 mm - 80 mm - 100 mm beschikbaar op aanvraag

Certificering

H563 1668

TP 432KD Lambda (lD) 0,031 W/(m.K)

Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is 
éénzijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met hun 
hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie van 
spouwmuren bij nieuwbouw.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

3,85 00704492 120 600 1250 0,75

4,15 00721792 130 600 1250 0,75

4,50 00704493 140 600 1250 0,75

5,15 00358360 160 600 1250 0,75

5,80 00358363 180 600 1250 0,75

6,45 00723836 200 600 1250 0,75

7,05 00722738 220 600 1250 0,75

Thermische isolatie bbbbb Lambda (lD) 0,031 W/(m.K) 
DoP G4220PPCPR Brandreactie Euroclasse A1

Certificering

NEW
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TP 430KD Lambda (lD) 0,034 W/(m.K)

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, 
specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren.  
Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin 
glasvlies.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,15 00704479 40 600 1250 0,75

1,45 00704480 50 600 1250 0,75

1,75 00704481 60 600 1250 0,75

2,35 00704476 80 600 1250 0,75

2,90 00704482 100 600 1250 0,75

3,50 00704483 120 600 1250 0,75

4,10 00704484 140 600 1250 0,75

5,85 00725112 200 600 1250 0,75

Thermische isolatie  bbbbB  Lambda (lD) 0,034 W/(m.K)  
DoP G4220MPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563 1668

ROCK4ALL Lambda (lD) 0,035 W/(m.K)

Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel 
ECOSE Technology. De plaat biedt niet alleen een thermisch en akoestische isolatie 
maar is bovendien brandwerend. Eveneens perfect inzetbaar in spouwmuren, 
plafonds en hellende daken.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,10 00675872 40 600 1200 0,72

1,40 00675873 50 600 1200 0,72

1,70 00675874 60 600 1200 0,72

2,00 00675937 70 600 1200 0,72

2,25 00675938 80 600 1200 0,72

2,55 00675939 90 600 1200 0,72

2,85 00675956 100 600 1200 0,72

3,40 00675957 120 600 1200 0,72

4,00 00675958 140 600 1200 0,72

4,55 00675959 160 600 1200 0,72

5,10 00709746 180 600 1200 0,72

5,40 00707599 190 600 1200 0,72

5,70 00707780 200 600 1200 0,72

6,25 00725632 220 600 1200 0,72

6,85 00714730 240 600 1200 0,72

Lambda (lD) 0,035 W/(m.K) DoP R4208LPCPR 
Brandreactie Euroklasse A1

Certificeringen

NEW
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SCHEIDINGSWANDEN EN VOORZETWANDEN

Thermische isolatie  bbbBB  Lambda (lD) 0,037 W/(m.K)  
DoP G4220JPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

De diktes 40, 45, 50, 60, 75 en 100 mm kunnen geleverd worden per 
volle pallet(s) in combinatie met gipsplaten en profielen. Dit enkel voor 
werven.

Certificering

H563

ACOUSTIFIT Lambda (lD) 0,037 W/(m.K)

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische 
isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

Rd (m².K/W) Artikelnr. Dikte (mm) b (mm) l (mm) m²/paneel

1,05 00519116 40 600 1350 0,81

1,20 00519117 45 600 1350 0,81

1,35 00519119 50 600 1350 0,81

1,60 00519123 60 600 1350 0,81

1,85 00519124 70 600 1350 0,81

2,00 00519126 75 600 1350 0,81

2,40 00519129 90 600 1350 0,81

2,70 00519130 100 600 1350 0,81

TP 138 Lambda (lD) 0,032 W/(m.K) 

Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de 
thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder 
hellende daken en voorzetwanden.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,85 02401007 60 600 1350 0,81

3,15 00520179 100 600 1350 0,81

4,40 00520181 140 600 1350 0,81

5,00 00520182 160 600 1350 0,81

6,30 00500125 200 600 1350 0,81

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563
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ROCKSILK - UNIVERSAL SLAB 35 (RS 35) Lambda (lD) 0,037 W/(m.K)

Halfharde, onbeklede rotswolplaat ontwikkeld voor de isolatie van scheidings-en 
voorzetwanden. In combinatie met de W 11 scheidingswanden van Knauf kunnen 
goede tot uitstekende geluidisolaties gerealiseerd worden. 

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,05 02400450 40 600 1200 0,72

1,20 02400452 45 600 1200 0,72

1,35 02400454 50 600 1200 0,72

1,60 02400456 60 600 1200 0,72

2,00 02400460 75 600 1200 0,72

2,40 02400462 90 600 1200 0,72

2,70 02400464 100 600 1200 0,72

3,20 02400466 120 600 1200 0,72

3,75 02400468 140 600 1200 0,72

Lambda (lD) 0,037 W/(m.K)  DoP R4208JPCPR  
Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

ROCK4ALL Lambda (lD) 0,035 W/(m.K)

Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel 
ECOSE Technology. De plaat biedt niet alleen een thermisch en akoestische isolatie 
maar is bovendien brandwerend. Eveneens perfect inzetbaar in spouwmuren, 
plafonds en hellende daken.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

1,10 00675872 40 600 1200 0,72

1,40 00675873 50 600 1200 0,72

1,70 00675874 60 600 1200 0,72

2,00 00675937 70 600 1200 0,72

2,25 00675938 80 600 1200 0,72

2,55 00675939 90 600 1200 0,72

2,85 00675956 100 600 1200 0,72

3,40 00675957 120 600 1200 0,72

4,00 00675958 140 600 1200 0,72

4,55 00675959 160 600 1200 0,72

5,10 00709746 180 600 1200 0,72

5,40 00707599 190 600 1200 0,72

5,70 00707780 200 600 1200 0,72

6,25 00725632 220 600 1200 0,72

6,85 00714730 240 600 1200 0,72

Lambda (lD) 0,035 W/(m.K) DoP R4208LPCPR 
Brandreactie Euroklasse A1

Certifications

NEW
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GEMENE MUREN

ACOUSTIWALL Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)

Een onbeklede, harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van 
woningscheidende wanden (gemene muren).

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/paneel

0,60 00545060 20 600 1350 0,81

0,90 00545066 30 600 1350 0,81

1,25 00545070 40 600 1350 0,81

1,55 00545079 50 600 1350 0,81

1,85 00740509 60 600 1350 0,81

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563

NEW
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NATUROLL 032 Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek 
bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van 
houtskeletbouw en prefab dakelementen.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/rol

3,15 02411161 100 580 2700 1,57

3,75 00518833 120 580 2700 1,57

4,40 00518835 140 580 2700 1,57

5,65 00518837 180 580 2200 1,28

6,30 00518838 200 580 2000 1,16

NATUROLL 035 Lambda (lD) 0,035 W/(m.K)

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® 
Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek 
bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van 
houtskeletbouw en prefab dakelementen.

Rd
(m².K/W)

Artikelnr. Dikte 
(mm)

l 
(mm)

L 
(mm)

m²/rol

2,55 00491686 90 380 7600 2,89

2,55 00456800 90 580 7600 4,41

4,00 00491695 140 380 5300 2,01

4,00 00456824 140 580 5300 3,07

4,85 00456967 170 580 4350 2,52

6,25 00491748 220 380 3400 1,29

6,25 00456992 220 580 3400 1,97

Thermische isolatie  bbbbb  Lambda (lD) 0,032 W/(m.K)  
DoP G4220OPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563

Thermische isolatie  bbbbB  Lambda (lD) 0,035 W/(m.K)  
DoP G4220LPCPR  Brandreactie Euroklasse A1

Certificering

H563

HOUTSKELET
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Profiteer steeds van de beste service

KNAUF TECHNICS KNAUF DIGITAL VERKOOPTEAM

KNAUF BLUE KNAUF BIM KNAUF ACADEMY

Hebt u vragen over de producten of sys-
temen van Knauf? Aarzel niet om contact 
op te nemen met onze technische dienst. 
Zij zullen alles doen om u het passende 
antwoord te bieden.

> Tel.: +32 (0)4 273 83 02

> Email: technics@knauf.be

Wenst u snelle en efficiënte informatie over 
onze producten en/of systemen? Raad-
pleeg dan onze verschillende digitale ka-
nalen. Naast de website, vindt u ons ook 
terug op de sociale media.

> Web: www.knauf.be   

> Email: info@knauf.be

Bent u een professional en hebt u com-
merciële vragen? Aarzel niet om contact 
op te nemen met uw erkende handelaar. 
Indien u dat wenst, kan ook een Knauf ver-
tegenwoordiger u van advies dienen. Op 
zoek naar diens contactgegevens? Neem 
contact op met onze helpdesk.

> Tel.: +32 (0)4 273 83 11

> Email: info@knauf.be

Wenst u specifieke informatie met betrek-
king tot de milieu-impact van onze pro-
ducten en diensten? Bezoek ons platform 
toegewijd aan dit thema.

> Web: www.knauf-blue.be

> Email: info@knauf-blue.be

BIM (Building Information Modelling) is een 
prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek 
vind u een gestaag groeiende keuze aan 
beschikbare Knauf-systemen als BIM-object 
in Revit en IFC formaat. Voor uw planning 
en 3D communicatie.

> Web: www.knauf.be/bim 

> E-mail: technics@knauf.be

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uitda-
gingen van vandaag en morgen met top-
end seminaries voor de behoeftes in de 
praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw 
medewerkers, want opleiding is de sleutel 
naar de toekomst.

> Tel.: +32 (0)4 273 83 49

> E-mail: academy@knauf.be


