
Rockwool Technisch PRoducTbladhellende daken / delTaPlaaT 212

Productomschrijving
DeltaPlaat 212 is een halfharde steenwolplaat, diagonaal in 
twee gelijke driehoeken gesneden (gepatenteerde oplossing).
Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven 
verandert de plaatbreedte. Een plaat voldoet voor vrijwel alle 
reguliere balkafstanden.

DeltaPlaat 212
Isolatie voor hellende daken

Toepassing
DeltaPlaat 212 is geschikt voor thermische isolatie tussen 
de kepers en balken in vloeren, hellende daken en bij 
houtskeletbouw.
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DeltaPlaat 212

Productvoordelen
n  Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1;
n  Gemakkelijk en snel te verwerken;
n  Geschikt voor diverse spoorafstanden; 
n  Gemakkelijk op maat te schuiven;
n  Passtukken gemakkelijk op maat te snijden;
n  Geen ingewikkeld meetwerk meer, minimaal 

materiaalverlies;
n  Geen bevestigingen nodig dankzij zelfklemmende plaatsing.

Algemene eigenschappen 
Rockwool steenwol
n  Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp 

of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen. 
Geen thermische veroudering en dus constante isolerende 
prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw;

n  Onbrandbaar, veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling en 
geen giftige gassen bij brand. Bestand tegen temperaturen 
tot boven de 1000°C. Veroorzaakt geen flash-over. 

  Beste brandreactieclassificatie Euro-brandklasse A1, 
volgens NEN-EN 13501-1;

n  Zeer geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een 
constructie;

n  Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig 
recyclebaar. Draagt in belangrijke mate bij aan de 
duurzaamheid van gebouwen;

n  Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
n  Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen 

corrosie;
n  Geen voedingsbodem voor schimmels.

dikte (mm) Rd (m².k/w) dikte (mm) Rd (m².k/w) 
 60 1,65 150 4,15
 75 2,05 160 4,40
 100 2,75 180 5,00
 120 3,30
 140 3,85

Voor zeer hoge thermische prestaties met meer dan 180 mm 
isolatie kunnen de platen meerlaags gecombineerd worden.

   waarde bepalingsmethode
 λD  0,036 W/m.K  NEN-EN 12667
 Euro-brandklasse A1 NEN-EN 13501-1
 Dampdiffusieweerstandsgetal μ ~ 1,0
 CE-markering Ja
 Keymark certificaat Ja
 Productcertificatie KOMO - K10363

Assortiment en RD waardes 

Technische informatie

Voorbeeldconstructie
hellend dak met deltaPlaat 212

1. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm
2. Houten montageregel
3. Dampremmende folie
4a. Houten sporen tussenafstand variabel ≤ 600 mm
4b. DeltaPlaat 212
5. Dakbeschot, tengels, panlatten en dakpannen
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DeltaPlaat 212
Technisch productblad

Hellende daken

Tabel 1. Thermische prestaties van de DeltaPlaat 212

   PRODUCTVOORDELEN

   ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Rockwool rotswol is:
•  onbrandbaar, geeft vrijwel geen rookontwikkeling en 

veroorzaakt geen giftige gassen;
•  waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
•  isolatie met een dampdiffusieweerstandsgetal µ ≅ 1,3;
•  uitstekend geluidabsorberend;
•   chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert  

geen corrosie;
•   volledig recycleerbaar; 
•  niet onderhevig aan krimp of uitzetting;
•  geen voedingsbodem voor schimmels.

 TECHNISCHE GEGEVENS 

Thermische prestaties
• Blijvend hoge isolatiewaarde;
Akoestiek
•  Uitstekende geluidabsorberende eigenschappen;
Brandveiligheid
•  DeltaPlaat 212 is ingedeeld in Euro-Brandklasse A1, 

volgens NBN EN 13501-1;
Vocht
•  DeltaPlaat 212 is waterafstotend, niet-hygroscopisch 

en kent geen capillaire opzuiging;
Verwerking
•  Geschikt voor diverse keperafstanden;
•  Geen ingewikkeld meetwerk meer;
•  Goed aansluitend te plaatsen;
•  Minimaal materiaalverlies;
• Gemakkelijk en snel te verwerken;
•  Geen bevestigingen nodig dankzij zelfklemmende 

plaatsing.

Voor thermische berekeningen kunt u het programma 
Rockwool Rekenhulp downloaden via www.rockwool.be.

Thermische eisen voor hellende daken
Wat vroeger zolderruimte was, is tegenwoordig steeds 
meer volwaardige woon- of werkruimte. De thermische 
reglementering is dus logischerwijze ook van toepassing 
op de hellende daken, als verliesoppervlakken van deze 
gebruiksruimten. 

Vereiste U-waarden(*) zijn in dit verband:
•  In Vlaanderen: 0,6 W/m2K voor nieuwbouw en  

0,4 W/m2K voor verbouwingen. De eisen gelden voor 
gebouwen met permanente woonfunctie: eengezins-
woningen, appartementen, hotels, ziekenhuizen, enz.

•  In Wallonië en Brussel: 0,4 W/m2K voor zowel  
nieuwbouw als verbouwingen. De eisen gelden niet 
alleen voor gebouwen met permanente woonfunctie, 
maar ook voor kantoren en scholen.

Belangrijke opmerking hierbij is evenwel dat voldoen 
aan hoger genoemde U-eisen, lang niet volstaat om het 
vereiste globale isolatiepeil K55 te halen, laat staan de 
verstrenging naar K45. Het is dus sterk aangeraden om 
hogere isolatieniveaus aan te houden.

(*)  Opmerking: de “U” is het nieuwe Europese symbool 
voor de k-waarde. 

λD = 0,036 W/mK, volgens NBN EN 12667 en NBN EN 13162

   AFMETINGEN

Voor actuele informatie over afmetingen en 
verpakkingseenheden zie de Rockwool prijslijst.

1.   Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

2.  Houten montageregel

3.   Dampremmende folie

4a.  Houten kepers tussenafstand variabel 

4b. DeltaPlaat 212

5. Onderdak, tengels, panlatten en dakpannen

Hellende 
daken

Hellend dak met Rockwool isolatieplaat

1.  Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

2. Houten montageregel

3.  Dampremmende folie

4a. Houten kepers tussenafstand variabel ≤ 600 

mm

4b. Rockwool isolatieplaat

Hellend dak met Rockwool SpijkerflensDeken

1. Gipskarton plaat, dikte 12,5mm

2. Houten montageregel

3a. Houten kepers tussenafstand 350, 450 of 

600mm.

3b. Rockwool SpijkerflensDeken

4.  Onderdak, tengels, panlatten en 
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Voorbeeld constructie
Hellend dak met DeltaPlaat 212 

Dikte 
(mm)

60 75 100 120 140 150 160 180

RD 
(m2K/W)

1,65 2,05 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00

Afmetingen: 800 x 500 mm.
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Akoestiek
Het eigen gewicht van een traditioneel hellend dak is relatief 
beperkt, alleen de pannen of leien vormen een zwaar 
materiaal. Niettemin kan een goed luchtdicht uitgevoerd dak, 
geïsoleerd met ROCKWOOl isolatie, op een comfortabele 
manier geluidwerend werken.
Richtgevend, verbetert de geluidsisolatie van een hellend dak 
met circa 7 dB bij de eerste 50 mm minerale wol en nog 2-3 dB 
per elke bijkomende 50 mm.
Al bij 100 mm minerale wol is de verbetering dus circa 10 dB, 
wat door het menselijk oor ervaren wordt als een halvering van 
het geluidsniveau. 

 dikte (mm) Rd houtperc. Rc (m².k/w)
 120 3,30 7,5% 2,78
 160 4,40 7,5% 3,67
 200 5,55 7,5% 4,56
 240 6,65 7,5% 5,44

Thermische prestatie met deltaPlaat 212 bij verschillende 
diktes in een hellend dak constructie.

De Rc-waarde wordt berekend volgens de Nederlandse norm 
NEN 1068 en praktijkrichtlijn NEN 2068.

De isolatielaag is niet-homogeen want ze bestaat uit hout en 
isolatie. Daarom worden hulpgrootheden R’ en R” berekend en 
hiervoor wordt de oppervlakteverhouding hout-isolatie in 
rekening gebracht. Met de DeltaPlaat 212 zijn diverse 
spoorafstanden mogelijk.
Uitgaande van een sporenbreedte van circa 45 mm is het 
houtpercentage:
n  Bij hart-op-hart afstand 300 mm: circa 15 %;
n  Bij hart-op-hart afstand 450 mm: circa 10 %;
n  Bij hart-op-hart afstand 600 mm: circa 7,5 %.

N.B. Diktes boven 180 mm zijn met 2 lagen uitgevoerd. 

N.B. De berekeningsfactoren zijn:

-  Binnenafwerking met 12,5 mm gipskarton, λ = 0,25 W/m.K;

-  Dampscherm van 0,2 mm PE-folie, λ = 0,33 W/m.K;

-  Sporendikte gelijk met deze van de isolatie, λ = 0,13 W/m.K;

-  Dakbeschot 20 mm, λ = 0,20 W/m.K;

-  Pannen/leien dakbedekking;

-  Rsi = 0,10 m2.K/W;

-  Rse = 0,10 m².K/W (Rsi = Rse bij sterke verluchting tussen de pannen, thermische 

invloed tengels-panlatten-pannen wordt dan niet verder in rekening genomen).

Voor alle thermische berekeningen kunt u op www.rockwool.nl 
het programma ROCKWOOl Rekenhulp raadplegen.
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Verwerking
n  Door het onderling verschuiven van de driehoekige platen 

kan elke breedte tussen de sporen worden gerealiseerd. 
Neem hierbij circa 5 tot 10 mm extra;

n  De overtollige punten worden met een (ROCKWOOl) mes 
weggesneden. De snijresten kunnen worden gebruikt voor 
opvullen van openingen of aansluitingen;

n  Bij toepassing in hellende daken wordt een dampscherm, 
bijvoorbeeld Rockfol PE-folie, aan de warme zijde 
(interieurzijde) tegen de sporen voorzien. Naden en 
eventuele perforaties worden met tape afgeplakt. Dit 
dampscherm fungeert tegelijk als luchtscherm.

n  Voor een juiste verwerking van Rockfol PE is een aantal 
hulpmaterialen ontwikkeld.

 –  Rockfol KB1: enkelzijdige tape voor het luchtdicht 
afplakken van overlappingen;

 –  Rockfol KB2: enkelzijdige, flexibele tape voor het 
luchtdicht afplakken van doorvoeringen;

 –  Rockfol DK: zelfklevende afdichtingskit voor het luchtdicht 
aansluiten van de Rockfol PE op bouwmuren en dergelijke.

Voor meer informatie zie www.rockwool.nl.
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Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. 

ROCKWOOl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele 

aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

ROCKWOOl B.V.
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Telefoon: 0475 35 35 35
info@rockwool.nl - www.rockwool.nl

Pallet Retourservice
Pallets kunt u vanaf 15 stuks laten ophalen. Neem voor meer
informatie over de Pallet Retourservice contact op met:

de With Pallets, Zeewolde of Rotom Pallets, Maasbracht
Faxnr: 036 52 93 901  Faxnr: 0475 46 38 73
info@dewithpallets.nl  ge@rotom.nl

Orders voor het ophalen van de pallets kunnen ook 
rechtstreeks geplaatst worden via:
www.dewithpallets.nl/rockwool www.rotom.nl

Bestekservice
Voor bestekken verwijzen wij naar de bestekservice die
oproepbaar is via www.rockwool.nl.

Technische Service
Voor technische vragen kunt u terecht bij de afdeling 
Customer Service: 0475 35 36 37.




