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1.   ROCKWOOL 4 IN 1

Betrouwbare bescherming tegen vuur
ROCKWOOL rotswol is onbrandbaar, beperkt 
branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook 
en veroorzaakt geen toxische gassen. Door een langere 
vluchttijd in geval van brand wordt bijgedragen aan het 
redden van levens.

Uitstekende geluidsabsorptie en -isolatie
Straatgeluiden, vliegtuigen, ventilatiesystemen, 
muziek, gesprekken, deuren die open en dicht gaan. 
Soms registreren we deze geluiden niet eens bewust, 
maar ze beïnvloeden ons wel. Door de open structuur 
absorberen ROCKWOOL producten geluidsgolven, 
waardoor een aangenaam leef- en werkcomfort 
ontstaat.

Uiterst vriendelijk voor mens en milieu
De unieke combinatie van thermische, isolerende en 
accumulerende eigenschappen maakt ROCKWOOL 
producten tot uiterst duurzame bouwmaterialen.  
Kou en hitte worden effectief uit een gebouw geweerd, 
waardoor een laag energieverbruik wordt gerealiseerd. 
ROCKWOOL producten dragen substantieel bij aan 
CO2-reductie en hebben een positieve ‘carbon footprint’. 
ROCKWOOL rotswol is 100% recycleerbaar en kan 
worden herwerkt tot hoogwaardige nieuwe producten.

Langdurige kracht en stabiliteit
Gedurende de zeer lange levensduur van ROCKWOOL 
producten blijft de uitzonderlijke dimensionele 
stabiliteit behouden. ROCKWOOL isolatie krimpt niet en 
zet niet uit, waardoor het ontstaan van koudebruggen 
tot in lengte van jaren wordt voorkomen. ROCKWOOL 
rotswol is waterafstotend en houdt geen vocht vast, 
waardoor schimmelvorming geen kans krijgt.

Vier unieke productvoordelen 

ROCKWOOL rotswolisolatie is brandveilig, beschermt gebouwen tegen warmteverlies en zorgt voor 

vermindering van energieverbruik en CO2-emissie. Bovendien draagt ROCKWOOL isolatie bij aan 

duurzame en levenslange verbetering van de totale gebouwefficiëntie door het verhogen van de 

brandveiligheid en het akoestisch comfort.
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Productkeuze-
matrix

Buitengevels

Spouwmuren

Vliesgevels

Metaalbouw 

Houtskeletbouw en gevelsluitende elementen 

Gemene muren

Gemene muren

Hellende daken

Hellende daken - vaste keperafstanden

Hellende daken - variabele keperafstanden

Platte daken

Platte daken 

Houtbouw en wanden

Houten constructies en wanden

Lichte metalen scheidingswanden 

Voorzetwanden 

Vloeren

Zwevende vloeren 

Begane grondvloeren hout 

Begane grondvloeren beton 

Begane grondvloeren vaste grondslag 

Verdiepingsvloeren hout
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3.  OVER ROCKWOOL

De ROCKWOOL Group is wereldwijd marktleider in 

rotswoloplossingen. Als toonaangevende speler in 

de isolatiemarkt levert ROCKWOOL duurzame 

oplossingen voor energie-efficiënte en brandveilige 

gebouwen, met een optimale geluidswering en 

klimaatbeheersing. Daarnaast biedt de groep 

producten en oplossingen voor sectoren als 

industrie, glastuinbouw, petrochemie en 

scheepsbouw.

De ROCKWOOL Group is opgericht in 1909 en heeft 

fabrieken in meer dan 30 landen in Europa, Azië, 

Rusland en Noord-Amerika.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Hedehusene 

(Denemarken). De ROCKWOOL Group is, onder de 

naam ROCKWOOL International A/S, genoteerd aan 

de beurs van Kopenhagen. Het hoofdkantoor van 

ROCKWOOL Benelux staat in Roermond. 

Voor ieder denkbaar bouwdeel heeft ROCKWOOL 

isolatieproducten ontwikkeld die precies zijn 

afgestemd op de eisen van de specifieke 

toepassing. In nieuwbouw of renovatie, in woning- of 

utiliteitsbouw, met ROCKWOOL isolatie kan elk 

bouwwerk energiezuinig, brandveilig, geluidwerend 

en duurzaam isolerend worden gemaakt.  

De activiteiten van ROCKWOOL zijn gericht op 

totaaloplossingen. Rotswolproducten zijn daarbij 

een onderdeel van het totaalpakket. Als 

constructieve partner komt ROCKWOOL met op 

maat gesneden oplossingen, waarbij service, advies 

en ondersteuning zeer belangrijk zijn.
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Isoleren is de basis voor energiebesparing.  

Met extra isoleren worden de directe verliezen 

door de thermische schil beperkt. Daarnaast 

wordt een binnenklimaat gecreëerd, waarin 

efficiënte installaties met hoge rendementen 

werkelijk tot hun recht kunnen komen. Extra 

isoleren is een zeer rendabele investering. 

ROCKWOOL rotswol heeft enkele onmiskenbare 

voordelen ten opzichte van andere 

isolatieproducten, waardoor een duurzame 

energiebesparing wordt gerealiseerd. Bovendien 

worden het comfort en de veiligheid van een 

gebouw sterk verbeterd.

Duurzame impact

Elk jaar produceert de aarde 38.000 maal meer 

basalt dan ROCKWOOL verbruikt: echt een 

onuitputtelijke grondstof dus. Onderzoek toont 

aan dat tijdens de levensduur, ROCKWOOL 

rotswol CO2 uitspaart, wat gelijk staat aan een 

jaarlijkse emissie van ca. 6,9 miljoen woningen. 

Aan het eind van de levenscyclus kan het 

materiaal volledig worden gerecyled voor 

hergebruik. Zowel tijdens de verwerking als 

toegepast in een gebouw is aangetoond dat 

ROCKWOOL rotswol isolatie geen gevaar 

oplevert voor de gezondheid; sterker nog, het is 

waterafstotend en vormt geen voedingsbodem 

voor schimmels. Hierdoor draagt het bij aan een 

gezond, verantwoord en duurzaam 

binnenklimaat.

4.  EIGENSCHAPPEN ROTSWOL

Veilig voor de
gezondheid

100%
recycleerbaar

Gemiddelde levensduur 
van 75 jaar

Draagt bij aan een gezond en 
comfortabel binnenklimaat

Vormvast, krimpt niet 
en schotelt niet

Vochtwerend en
schimmelvrij

Rotswol is een natuurproduct 
gemaakt van het 

vulkanisch gesteente basalt

Onbrandbaar, verdraagt
temperaturen

tot boven de 1.000 ºC

Geluidsisolerend,
vermindert

geluidshinder
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Productveiligheid

Rotswol is een van de best onderzochte 

bouwmaterialen op dit vlak. In 1997 heeft de 

Europese Commissie minerale wol ingedeeld in 

een categorie die veilig is in productie en 

gebruik (richtlijn 97/69/EG), mits aan bepaalde 

gestelde oplosbaarheidscriteria wordt voldaan. 

Alle ROCKWOOL producten zijn hier volledig 

mee in overeenstemming. Het mondiaal 

gezaghebbende “International Agency for 

Research on Cancer” (IARC) van de “World 

Veilig voor de
gezondheid

100%
recycleerbaar

Gemiddelde levensduur 
van 75 jaar

Draagt bij aan een gezond en 
comfortabel binnenklimaat

Vormvast, krimpt niet 
en schotelt niet

Vochtwerend en
schimmelvrij

Rotswol is een natuurproduct 
gemaakt van het 

vulkanisch gesteente basalt

Onbrandbaar, verdraagt
temperaturen

tot boven de 1.000 ºC

Geluidsisolerend,
vermindert

geluidshinder

Health Organisation” heeft, na uitgebreid 

wetenschappelijk onderzoek, de IARC 

classificatie voor alle minerale wol verlaagd 

naar klasse 3 (niet classificeerbaar als 

kankerverwekkend voor de mens). Bij het 

werken met minerale wol kan soms huidirritatie 

ontstaan. Het gaat hier om zogenaamde 

mechanische irritatie, dit is altijd van tijdelijke 

aard. Het afspoelen met lauw water zal de 

irritatie onmiddellijk doen verdwijnen.
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■	 		λ (W/m.K)

  Warmtegeleidingscoëfficiënt van een 

materiaal.

■	 	λD (W/m.K) 

Idem als λ, maar gedeclareerd door de 

fabrikant op statistische basis 90/90, afgerond 

per stap van 0,001 W/(m.K) naar boven. Hoe 

lager de λD, hoe beter de thermische prestatie.

■	 		R (m2.K/W)

  Warmteweerstand van iedere laag waaruit de 

constructie is opgebouwd. De algemene 

formule is: R = d / λ, waarbij d staat voor de 

dikte in meter.

■	 	RD (m².K/W) 

Idem als R, maar door de fabrikant 

gedeclareerd op statistische basis 90/90. Hoe 

hoger de RD hoe beter het product isoleert. 

Voor producten waarvan λD bepaald is, wordt 

RD berekend door de nominale dikte (in meter) 

te delen door λD, afgerond per stap van 0,05 

m2.K/W naar beneden.

■	 	Rsi en Rse (m².K/W) 

Overgangsweerstand aan de binnen- en 

buitenzijde van de constructie. Te ontlenen aan 

NBN B62-002:2008 en NBN-EN-ISO 6946:2008.

■	 	RT (m².K/W) 

Warmteweerstand van het totale constructie-

element inclusief de overgangsweerstanden. 

 RT = Σ R + Rsi + Rse.

 

5.  BEGRIPPEN THERMISCHE ISOLATIE
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■	 	U (W/m2.K)

  Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/(m2.K) van  

de totale constructie inclusief de overgangs-

weerstanden volgens NBN B62-002:2008.

 U = 1 / RT.

■	 	UC (W/m2.K)

  Warmtedoorgangscoëfficiënt is de waarde U 

met, indien van toepassing, correctietermen 

voor convectieverliezen, invloed van maat- en 

plaatsingstoleranties bij de uitvoering (DUcor), 

luchtspleten of holten in de isolatielagen (DUg), 

mechanische bevestigers doorheen de 

isolatielagen (DUf), invloed van neerslag op 

omgekeerde daken (DUr).

 Uc = U + DUcor + DUg + DUf + DUr

■	 	cp (J/kg.K)

  Soortelijke warmte. Weergave van de 

hoeveelheid energie, die door 1 kg van het 

betreffende materiaal kan worden opgenomen 

bij 1°K temperatuurverschil en bij 

gelijkblijvende druk. Een uitgebreide lijst is te 

vinden in NBN-EN-ISO 10456. Voor rotswol is 

deze waarde 1030 J/kg.K.

■	 μ

  Diffusieweerstandsgetal. Dimensieloos getal 

dat aangeeft hoeveel maal de weerstand tegen 

waterdampdiffusie van het betreffend 

materiaal groter is dan in lucht. Ook van deze 

eigenschap is een uitgebreide lijst te vinden in 

NBN-EN-ISO 10456. Voor rotswol wordt als 

waarde 1,0 aangegeven, dus even dampopen 

als lucht.
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De spouw in gemetselde spouwmuren of in 

vliesgevels (met natuursteen, ROCKPANEL, 

metalen of andere beplating, etc.) leent zich 

uitstekend voor het aanbrengen van isolatie. 

Deelvulling is het meest gebruikelijk.  

Voor gemetselde spouwmuren is ook volledige 

vulling mogelijk, dankzij de specifieke eigen- 

schappen van rotswol zoals de uitstekende 

waterafstotendheid.

Gemetselde spouwmuren
Gedeeltelijke spouwvulling

Deze techniek wordt meestal toegepast. De 

restspouw laat drukvereffening toe en afvoer van 

neerslagwater dat via het gevelmetselwerk 

doordringt. De spouw is op plan in geval van 

traditionele mortel minstens 30 mm breed en in 

geval van lijmmortel minstens 20 mm breed, 

zodat, rekening houdend met uitvoerings-

toleranties en mortelbaarden, er een vrije en 

continue luchtspouw van circa 10 mm overblijft.

Bij isolatieplaten voorzien van microgeperforeerd 

aluminium (Rockfit 433 BP en 433 HP) dient de 

reële restspouw ongeventileerd te zijn en 

minstens 20 mm breed, om het thermische effect 

van de reflecterende bekleding optimaal te 

benutten.

De spouwplaten worden aangebracht met 

spouwhaken en tegen het binnenmetselwerk 

aangedrukt door middel van clips. Een waterdruip 

zit op de spouwhaken of op de clips.

Volledige spouwvulling

Deze techniek is vrijwel exclusief weggelegd voor 

rotswol, dankzij de hoge waterafstotendheid, 

goed aansluitende voegen vrij van uitzetting en 

krimp, dampopenheid en de soepele aansluiting 

tegen het binnenspouwblad. De isolatielaag zit 

als het ware gesandwicht tussen het binnen- en 

buitenblad en functioneert als een homogene, 

waterafstotende mantel achter het 

gevelmetselwerk. Mits correct uitgevoerd, is 

volledige spouwvulling met Rockfit platen 

thermisch, akoestisch en brandwerend de meest 

optimale techniek.

Specifiek voor renovatie (al kan het ook voor 

nieuwbouw) is na-isolatie van spouwmuren met 

ROCKWOOL Inblaaswol 002.005 aangewezen, 

waardoor een volledig naadloze en 

waterafstotende isolatieschil in de spouw 

ontstaat.

Met volledige spouwvulling is er geen 

drukvereffening achter het gevelmetselwerk en 

kan de combinatie regen-wind zorgen voor

vochtdoorslag naar het binnenmetselwerk als de 

isolatie en de ankers onzorgvuldig zijn geplaatst. 

In het Butgb Informatieblad 2011/1 “Geïsoleerde 

spouwmuren met gevelmetselwerk” zijn enkele 

6.  BUITEN GEVELS
6.1 SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS
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specifieke voorwaarden opgenomen, zoals 

luchtdichting van het binnenblad met pleister-

werk en gevelstenen van kwaliteit “zeer vorst- 

bestand”. Tevens wordt aangeraden om binnen de 

volgende grenzen van gebouwhoogte te blijven:

■	 	in de stad of op het platteland - maximum 25 

meter;

■	 	in de kuststreek - maximum 8 meter;

■	 	aan de kustlijn - niet toepassen.

Vliesgevels
Vliesgevels zijn erg gebruikelijk in kantoor- en 

hoogbouw. In feite betreft het een bijzondere 

spouwmuurconstructie, waarbij het relatief 

dunne buitenblad (natuursteen, metalen 

structuren, etc.) meestal met speciale ankers aan 

het binnenblad of het draagskelet is opgehangen. 

In tegenstelling tot gemetselde spouwmuren, 

worden structuur, isolatie en buitenafwerking 

dikwijls door verschillende aannemers en op 

verschillende tijdstippen uitgevoerd. Het komt 

dus voor dat gevels na uitvoering van de isolatie 

wekenlang onafgewerkt blijven staan. 

ROCKWOOL heeft voor deze toepassing geschikte 

isolatieplaten, met een lange “open tijd”. Deze 

tijdelijke bestandheid tegen weersinvloeden is te 

danken aan de stevige wolstructuur en de goede 

waterafstotendheid. Het DUO-principe (zie pagina 

19) maakt door de harde rotswol toplaag extra 

grote gevelhoogtes en lange “open tijd” mogelijk. 

VERWERKINGSASPECTEN
Verantwoord isoleren impliceert de keuze van een 

goed product, maar ook een verzorgde plaatsing. 

Hoe beter deze plaatsing, hoe hoger het 

thermisch en akoestisch rendement. Een aantal 

richtlijnen is aangegeven in Butgb Informatieblad 

2011/1 “Geïsoleerde spouwmuren met 

gevelmetselwerk”, evenals in de Technische 

Goedkeuring ATG 1766 voor ROCKWOOL 

producten in spouwtoepassing.

Werken van binnen naar buiten

Nog steeds heel wat aannemers trekken spouw- 

muren op van buiten naar binnen. Op die manier 

is een goede uitvoering van de muurconstructie 

en zeker van de isolatie wel erg moeilijk en 

controle achteraf zelfs onmogelijk. Voor een 

goede uitvoering wordt de werkwijze van binnen 

naar buiten aanbevolen:

1.  Optrekken van het binnenspouwblad (en ver- 

wijderen grove mortelbaarden of lijmresten);

2.  Plaatsen van de isolatieplaten tegen het 

binnenspouwblad;

3. Optrekken van het buitenspouwblad.

Aansluiten op de ondergrond

ROCKWOOL spouwisolatie heeft flexibiliteit als 

een van de belangrijkste voordelen tegenover de 

stijve kunststofplaten. Hierdoor blijft ook op een 

licht onregelmatig binnenspouwblad goede 

aansluiting mogelijk. Grote mortelbaarden dienen 

in alle gevallen verwijderd te worden.

De “open tijd”

Dankzij de hoge waterafstotendheid, in 

combinatie met de goede vormstabiliteit en 

naadaansluiting, kan de isolatielaag een tijdlang 

zonder buitenafwerking worden geplaatst. 

De Rockfit spouw- en vliesgevelplaten bieden 

waarborg in dit verband.

13
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Toegelaten “open tijd” op de gevel en de mogelijke producten: 

Gevelhoogte Rockfit 433 PLUS Rockfit 433 HP Rockfit 433 DUO Rockfit 433 MONO Rockfit 433 BP

0 - 25 m 3 maanden* 3 maanden 3 maanden 1 maand** 1 maand

25 - 50 m 2 maanden* 2 maanden 2 maanden - -

50 - 100 m 1 maand* 1 maand 1 maand - -

* Geldt ook voor Rockfit 433.652 PLUS, voorzien van zwart mineraalvlies

** Geldt ook voor Rockfit 433.652 MONO, voorzien van zwart mineraalvlies

Overige aandachtspunten

De volgende uitvoeringsdetails krijgen in de 

praktijk doorgaans te weinig aandacht, met 

verlies van thermisch of akoestisch rendement of 

zelfs vochtproblemen tot gevolg. Vandaar het 

belang om ze te benadrukken.

De mortel

■	 	Gebruik een spouwlat om valmortel te 

vermijden;

■	 	Verwijder mortelbaarden of grove lijmresten 

op de spouwzijde van het binnenblad;

■	 	Voegen binnenblad goed dichten, zeker 

wanneer metselwerk binnen niet wordt 

gepleisterd.

De waterkering

■	 	Voorzien boven fundering en elk andere 

onderbreking van de spouw (ramen, deuren);

■	 	Voldoende afhellen van binnen- naar 

buitenspouwblad;

■	 	Er mag geen zak worden gevormd ter hoogte 

van de restspouw;

■	 	Let op continuïteit (overlappingen, lassen) en 

randafsluiting;

■	 	Open stootvoegen in het buitenspouwblad 

boven elke waterkering (2 tot 3 per strekkende 

meter).

De spouwhaken in spouwmuren

■	 	Kies voor roestvaststalen (RVS) spouwhaken 

(volgens NBN EN 1996-2 Eurocode 

metselwerk);

■	 	Minstens 5 spouwhaken per m² metselwerk 

voor constructieve verbinding buitenblad-

binnenblad (het benodige aantal wordt groter 

afhankelijk van gevelhoogte en windgebied);

■	 Voorzie extra spouwhaken op hoeken;

■	 	Zorg dat elke isolatieplaat minstens 3 

spouwhaken bevat en elk passtuk minstens 2 

spouwhaken;

■	 	Spouwhaken lichtjes afhellend naar buiten 

plaatsen;

■	 Spouwhaken niet in de isolatie omplooien;

■	 	Bij gedeeltelijke spouwvulling - druipplooi van 

de spouwhaak moet in de spouw komen (tenzij 

de clips een waterdruip hebben);

■	 	Bij gedeeltelijke spouwvulling - clips goed 

tegen de isolatie aandrukken en vastzetten.
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De isolatie

■	 	Opslag op de werf vrij van de grond. 

Verpakking pas verwijderen als de isolatie 

wordt geplaatst;

■	 	Bij een spouw die start onder het maaiveld, de 

isolatie enkele cm vrijhouden van de 

funderingsvoet;

■	 	De eerste isolatie laag zeer nauwkeurig 

horizontaal plaatsen om onregelmatigheden te 

vermijden;

■	 	Ook isolatiestrook in spouwzone onder de 

waterkering plaatsen;

■	 	Horizontale voeg van de isolatieplaat onder en 

boven de waterkering mee afschuinen;

■	 	De isolatielagen minstens 100 mm laten 

verspringen, dus zonder doorlopende verticale 

voegen;

■	 	Vooraf geen gaten in de plaat maken, prik de 

plaat rechtstreeks door de spouwhaken heen 

(uitgezonderd voor de grotere ankers van 

vliesgevels);

■	 	De isolatieplaten goed aansluitend plaatsen, 

geen open voegen laten;

■	 	De isolatie goed tegen het binnenspouwblad 

aandrukken;

■	 	Hoekverband maken en hierbij de hoeken 

beginnen met minstens een halve 

isolatieplaat;

■	 	Bij onregelmatige hoeken ROCKWOOL 

Hoekanker gebruiken om de isolatienaden 

dicht te zetten.

Algemeen

■	 	Onafgewerkte spouwmuren afdekken bij het 

eind van elke werkdag.

Werken rond hoeken en bij details

De isolatieplaat kan passend gesneden worden 

langs een rechte lat met een (ROCKWOOL) 

isolatiemes. Langs een detail (bijvoorbeeld een 

raamkozijn) dient de isolatie met wat overbreedte 

afgesneden te worden, zodat een perfecte 

aansluiting ontstaat.

Speciaal voor het sluiten van openstaande 

isolatienaden op onregelmatige buitenhoeken van 

spouwmuurmetselwerk, zoals bij bestaande 

situaties kan voorkomen, is er het ROCKWOOL 

HoekAnker. Dit zorgt voor een optimale 

thermische prestatie en een professionele 

afwerking (zie pagina 20).

Glasgevels
De hierna volgende richtlijnen onderscheiden de 

keuze van ROCKWOOL isolatie wanneer sprake is 

van lichtdoorlatende vliesgevels. Deze richtlijnen 

gelden als algemeenheid. Het blijft aangeraden 

om voor ieder specifiek geval ROCKWOOL te 

contacteren om advies in te winnen.

■	 	Bij doorschijnende wanden (bijvoorbeeld 

doorzichtig glas) is er een permanente 

UV-belasting. In dat geval kan volgend 

onderscheid als richtlijn gelden: 

1.  Doorlaat uv-stralen ≤ 15%, spouw niet of 

zwak geventileerd 

Rockfit 433 DUO, Rockfit 433 HP en 

Rockfit 433 BP zijn toepasbaar. 

Rockfit 433 PLUS en Rockfit 433 MONO, 

al dan niet bekleed met zwartmineraal-

  vlies i.f.v. de situatie is mogelijk. 
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 2.  Doorlaat uv-stralen ≤ 15%, sterk 

geventileerde spouw of structuur met 

open voegen

   Rockfit 433 PLUS en Rockfit 433 MONO, 

afgewerkt met zwart mineraalvlies dat 

optioneel leverbaar is.

   Rockfit 433 DUO is mogelijk, mits 

bekleed met mineraalvlies of dampopen 

folie (niet door ROCKWOOL leverbaar).  

Rockfit 433 HP en Rockfit 433 BP zijn  

in principe toepasbaar, maar de 

reflectiefolie biedt bij sterke ventilatie 

weinig thermische meerwaarde.

 3.  Doorlaat uv-stralen > 15%, spouw niet of 

zwak geventileerd, spouw sterk 

geventileerd of structuur met open 

voegen

   Rockfit 433 DUO, Rockfit 433 PLUS, 

Rockfit 433 MONO, mits bekleed met 

specifiek UV-bestendige afwerking (niet 

door ROCKWOOL leverbaar). 

Rockfit 433 HP en Rockfit 433 BP zijn niet 

toepasbaar. 

Verdere aanbevelingen worden verstrekt op 

aanvraag.

Productoverzicht of productkeuze

Product /  

Spouwvulling 

Gebouwhoogte Rockfit 

433 

MONO

Rockfit 

433.652 

MONO

Rockfit 

433 BP

Rockfit 

433 

PLUS

Rockfit 

433.652 

PLUS

Rockfit 

433 

DUO

Rockfit 

433 HP

Spouwmuren,  

gedeeltelijke 

vulling

Laagbouw (0-10 m) X X X X X X X

Middelhoogbouw (10-25 m) X X X X X X X

Hoogbouw (> 25 m) X X X X

Spouwmuren,  

volledige vulling

Laagbouw (0-10 m) X X X

Middelhoogbouw (10-25 m) X X X

Hoogbouw (> 25 m) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vlies- /  

natuursteengevels,  

gesloten voegen

Laagbouw (0-10 m) X X X X X X X

Middelhoogbouw (10-25 m) X X X X X X X

Hoogbouw (> 25 m) X X X X

Vlies- /  

natuursteengevels,  

open voegen

Laagbouw (0-10 m) X X X

Middelhoogbouw (10-25 m) X X X

Hoogbouw (> 25 m) X X X

*Geldt alleen bij renovatie

Gemetselde spouwmuren met volledige vulling zijn mogelijk tot 25 meter hoogte. Uitzonderingen: gebouwen in de kuststreek (max. 8 meter) en  

gebouwen aan de kustlijn (alleen gedeeltelijke spouwvulling). Zie Butgb Informatieblad 2011/1 “Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk”.
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Thermische prestaties

Spouwmuur met gedeeltelijke spouwvulling

Spouwmuur met volledige spouwvulling

 UC Rockfit Rockfit Rockfit Rockfit Rockfit
 voorbeeldconstructie 433 DUO 433 MONO 433 PLUS 433 BP 433 HP
 [W/m²K]
 0,32 90 mm 90 mm 80 mm 70 mm 70 mm
 0,24 125 mm 125 mm 120 mm 110 mm 100 mm
 0,20 155 mm 155 mm 145 mm 140 mm 135 mm
 0,15    210 mm *    210 mm *    200 mm * 200 mm      190 mm **

* meerlaags.
** in combinatie met Rockfit 433 PLUS.

Berekening en thermische waarden materialen overeenkomstig NBN B62-002, NBN EN ISO 6946, NBN EN ISO 10456 en 
NBN EN 13162. Invloed 5 RVS spouwankers per m2 meegerekend.

 UC Rockfit 433 DUO Rockfit 433 MONO Rockfit 433 PLUS
 voorbeeldconstructie
 [W/m²K]
 0,32 90 mm 90 mm 90 mm
 0,24 130 mm 130 mm 120 mm
 0,20 160 mm 160 mm 150 mm
 0,15    220 mm *    220 mm *    210 mm*

* meerlaags.

Berekening en thermische waarden materialen overeenkomstig NBN B62-002, NBN EN ISO 6946, NBN EN ISO 10456 en 
NBN EN 13162. Invloed 5 RVS spouwankers per m2 meegerekend.

Vliesgevel

Het is gezien de sterke variëteit in typen 

vliesgevels en de daarbij toegepaste 

bevestigingssystemen helaas niet mogelijk een 

eenduidig overzicht te geven van standaard 

vliesgevelconstructies met de bijbehorende 

thermische prestaties. Daarom wordt hier 

volstaan met de visualisatie van de basisopbouw 

van de open (sterk geventileerde) vliesgevel en 

de gesloten (niet-geventileerde) vliesgevel. 

Belangrijke noot is dat voor elk type 

vliesgevelconstructie een aparte berekening 

dient te worden gemaakt, waarbij de invloed van 

het bevestigingssysteem volledig meegerekend 

wordt. 

Afhankelijk van de ophangconstructie kan het 

nodig zijn om 30 - 40% beter te isoleren. 
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Voorbeeldconstructies 

Spouwmuur gedeeltelijk gevuld

1. Pleisterlaag ca. 10 mm
2. Snelbouwsteen metselwerk, dikte 140 mm
3.  Rockfit 433 MONO, Rockfit 433 DUO, Rockfit 433 PLUS, 

Rockfit 433 BP of Rockfit 433 HP
4. Niet geventileerde luchtspouw
5. Baksteen metselwerk, dikte 90 mm

Spouwmuur volledig gevuld

1. Pleisterlaag ca. 10 mm
2. Snelbouwsteen metselwerk, dikte 140 mm
3. Rockfit 433 MONO, Rockfit 433 PLUS of Rockfit 433 DUO
4. Baksteen metselwerk, dikte 90 mm

Vliesgevel

1. Gewapend beton, dikte 150 mm
2. Rockfit 433 PLUS of Rockfit 433 DUO
3. Al dan niet geventileerde luchtspouw
4.  Gevelbekleding met open of gesloten voegen

PRODUCTINFORMATIE

Rockfit 433 MONO

Productomschrijving

Rockfit 433 MONO is een soepele en 

waterafstotende spouwplaat (ca. 45 kg/m³). 

Leverbaar met zwart mineraalvlies voor 

schaduweffect als de isolatie zichtbaar is. 

Toepassing

Rockfit 433 MONO is geschikt voor thermische 

en akoestische isolatie van geheel of 

gedeeltelijk gevulde spouwmuren en van 

vliesgevels met gesloten voegen. Rockfit 433 

MONO in de dunnere diktes is bovendien 

uitermate geschikt als thermische en 

akoestische onderbreking in woningscheidende 

wanden (gemene muren).

Technische goedkeuring ATG 1766.

Rockfit 433 PLUS
Productomschrijving

Rockfit 433 PLUS is een extra stevige (ca. 

70 kg/m³) en waterafstotende spouwplaat met 

hoge thermische prestatie. Ook leverbaar met 

zwart mineraalvlies, voor schaduweffect in 

vliesgevels met open voegen.

Toepassing

Rockfit 433 PLUS is geschikt voor thermische en 

akoestische isolatie van gedeeltelijk of geheel 

gevulde spouwmuren en vliesgevels met open of 

met gesloten voegen. 

Technische goedkeuring ATG 1766 in aanvraag.

Spouwmuur gedeeltelijk gevuld

1. � Pleisterlaag ca. 10 mm

2. � Snelbouwsteen metselwerk, dikte 140 mm

3. � SpouwPlaat 433 of Rockfit 434

4. � Zwak geventileerde luchtspouw 

5. � Baksteen metselwerk, dikte 90 mm

3 2
1

45

Mur creux remplissage partiel

1. � Plafonnage, épaisseur ± 10 mm

2. � Maçonnerie en terre cuite perforée, épaisseur 

140 mm

3. � Panneau pour  murs creux 433 ou Rockfit 434

4. � Reste du creux, faiblement ventilé 

5. � Parement en briques, épaisseur 90 mm

Spouwmuur volledig gevuld

1. � Pleisterlaag ca. 10 mm

2. � Snelbouwsteen metselwerk, dikte 140 mm

3. � SpouwPlaat 427 of 433

4. � Baksteen metselwerk, dikte 90 mm

3 2

4

1
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Rockfit 433 DUO
Productomschrijving

Rockfit 433 DUO is een rotswolpaat met een 

harde voorzijde (ca. 65 kg/m3), voorzien van 

ruitraster en een flexibele achterzijde 

(ca. 40 kg/m3). Gepatenteerd productieproces. 

Toepassing

Rockfit 433 DUO is uitermate geschikt als 

thermische en akoestische isolatie voor 

vliesgevels met open of gesloten voegen, alsook 

voor gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke 

spouwvulling of volledige spouwvulling.

Technische goedkeuring ATG 1766.

 
ROCKWOOL DUO 
Een unieke isolatieplaat met twee  

verschillende zijden. 

Alle ROCKWOOL producten met de toevoeging 

DUO, hebben twee verschillende zijden.  

De ene is hard, de andere flexibel. De flexibele 

zijde wordt tegen het binnenblad van de spouw 

geplaatst. Door de goede aansluiting op het 

binnenspouwblad wordt warmteverlies door 

convectiestromen voorkomen. Door de  

harde zijde blijft de plaat stevig en makkelijk 

hanteerbaar, biedt het een betere weerbesten-

digheid en een hogere weerstand tegen  

indrukking bij het plaatsen van de rozetten.

Rockfit 433 HP
Productomschrijving 

Rockfit 433 HP is een extra stevige (ca. 70 kg/m³) 

en waterafstotende spouwplaat met hoge 

thermische prestatie. Aan de spouwzijde heeft 

de plaat een gecoate, microgeperforeerde 

aluminium bekleding voor extra thermische 

prestatie. 

Toepassing

Rockfit 433 HP is geschikt voor thermische en 

akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde 

spouwmuren. 

Rockfit 433 BP
Productomschrijving

Rockfit 433 BP is een soepele en 

waterafstotende spouwplaat (ca. 45 kg/m³). 

Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, 

microgeperforeerde aluminium bekleding voor 

extra thermische prestatie.

Toepassing

Rockfit 433 BP is geschikt voor thermische en 

akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde 

spouwmuren.

Productvoordelen en -prestaties
■	 	λD = 0,033 W/m.K (Rockfit 433 PLUS (dikten 

	 	≥ 75 mm) en Rockfit 433 HP, laatstgenoemde 

met additionele prestatie door bekleding aan 

spouwzijde,

	 	λD = 0,034 W/m.K (Rockfit 433 PLUS dikten 

	 	≤ 70mm) en 0,035 W/m.K (Rockfit 433 BP met 

additionele prestatie door bekleding aan 

spouwzijde, Rockfit 433 DUO en Rockfit 433 

MONO), volgens NBN-EN 12667; 
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■	 	Blijvend gegarandeerde isolatiewaarde, geen 

thermische veroudering. Geen 

warmteverliezen dankzij naadloze aansluiting 

van de rotswol-structuur en door de 

afwezigheid van krimp; 

■	 	Onbrandbaar, ingedeeld in Euro-brandklasse 

A1, volgens NEN-EN 13501-1; 

■	 	Zeer waterafstotend.

■	 	Gemakkelijk te verwerken, waardoor 

aanzienlijke besparing op verwerkingstijd; 

■	 	Strakkere verwerking en geen insnoering van 

rozetten (geen matraseffect) door de hoge 

densiteit; 

■	 	Eenvoudige maatvoering door speciaal 

rasterpatroon op voorzijde, behalve bij Rockfit 

433 MONO; 

■	 	Geschikt als ondersteuning voor waterdichte 

en waterwerende lagen (bijv. bij kozijnen); 

■	 	Zeer geluidabsorberend, verbetert de 

geluidsisolatie van de constructie.

ROCKWOOL HoekAnker
Productomschrijving

Het ROCKWOOL HoekAnker is eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk te monteren voor een 

optimale thermische prestatie en professionele 

afwerking bij uitwendige hoeken van geïsoleerde 

spouwmuren. Dit is een ideale oplossing indien 

het metselwerk door onregelmatigheden het 

strak aansluiten van de isolatie bemoeilijkt.

Toepassing 

Plaatsing: minimaal om de 30 cm.
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MetaalbouwPlaat 207 (SONO)
70 mm

MetaalbouwPlaat 209 DUO
150 mm

Binnendoos 160/600
Caisson

6.2 METAALBOUW

PRODUCTINFORMATIE

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) 
en 207 (SONO)
Productomschrijving

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) en 

MetaalbouwPlaat 207 (SONO) zijn speciaal 

ontwikkelde lichte en veerkrachtige 

rotswolplaten voor thermische en akoestische 

vulling van industriele binnendozen. De harde 

toplaag bij de 209 DUO dient tevens als 

koudebrugonderbreking die mede gegarandeerd 

blijft door de afstandhoudende primaire 

systeemschroeven RW 209.

MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO en 207 SONO 

zijn eenzijdig voorzien van een speciale, 

akoestisch open aluminiumfolie en combineren 

een hoge geluidsisolatie met een goede 

geluidabsorptie.

Toepassing

MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) wordt 

zowel toegepast in traditionele metalen gevels als 

in gevels opgebouwd met omegaprofielen. Voor 

beide geveltypes levert ROCKWOOL de isolatie 

eventueel in combinatie met primaire en 

secundaire bevestigers. Het aantal en type 

ROCKWOOL 209-Bevestigers is afhankelijk van 

het ontwerp van de gevel.

MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO is speciaal 

ontwikkeld voor geperforeerde binnendozen, 

waarbij het akoestisch binnencomfort van groot 

belang is.

De MetaalbouwPlaat 207 (SONO) kan toegepast 

worden als rugvulling bij een systeem met 

binnendoostype 160/600 in combinatie met de 

209 DUO om een U-waarde < 0,24 W/m2K te 

halen (met max. 4 RVS RW 209 primaire 

systeembevestigers per m2); zie tekening 

dwarsdoorsnede.

U-waarde < 0,24 W/m2K
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Dikte (mm) RD 
(m².k/w)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Binnendoostype(s) Dikte isolatie 
flens binnen-

doos (mm)

207 (SONO) 60 1,55 1200 505/605 mm 90/500, 90/600, 
100/600, 110/600 0 mm

207 (SONO) 70 1,80 1200 505/605 mm 90/500, 90/600, 
100/600, 110/600 0 mm

207 (SONO) 80 2,10 1200 505/605 mm 90/500, 90/600, 
100/600, 110/600 0 mm

207 (SONO) 90 2,35 1200 505/605 mm 90/500, 90/600, 
100/600, 110/600 0 mm

207 (SONO) 100 2,60 1200 505/605 mm 100/600, 110/600 0 mm

209 DUO (SONO) 110 3,00 1200 505/605 mm 90/500, 90/600 20 mm

209 DUO (SONO) 130 3,70 1200 500/600 90/500, 90/600 40 mm

209 DUO (SONO) 150 4,20 1200 500/600 90/500, 90/600 60 mm

209 DUO (SONO) 170 4,75 1200 600 110/600 60 mm

Waarde Bepalingsmethode

Euro-brandklasse: 209 DUO, 207 A1 NBN-EN 13501-1

Euro-brandklasse: 209 DUO SONO, 207 SONO C-s1, d0 NBN-EN 13501-1

Wateropname < 0,25 kg/m2 NBN-EN 1609

Dampdiffusieweerstandsgetal μ ~ 1,0*

* MetaalbouwSysteem 209 DUO/207

Assortiment en RDwaarden

U-waarde in W/m²K

RW 207 (SONO) 70 mm + RW 209 DUO 150 mm

 binnen- staal-  aantal Rvs Rw 209 primaire systeembevestigers per m2

 doostype dikte

   2,1 2,5 3,0 3,5 4,0

 160/600 0,75 mm 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

Tabel U-waarden met binnendoos 160-600 en MetaalbouwPlaat 207+209
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6.3 GEVELS IN HOUTSKELETBOUW

Gevels in houtskeletbouw zijn veelal tweeschalig 

geconstrueerd zoals gemetselde spouwmuren, 

maar met een binnenblad van houten 

draagstructuur. Thermische en akoestische 

isolatie kan met ROCKWOOL producten tussen de 

houten stijlen en eventueel nog een bijkomende 

doorgaande laag aan de spouwzijde.

Het buitenblad kan in gemetselde gevelsteen 

uitgevoerd zijn, zodat uiterlijk geen verschil 

waarneembaar is met woningen die een 

traditioneel gemetseld binnenspouwblad hebben. 

Het kan echter een houten regelwerk met leien 

zijn of esthetische gevelbeplating bijvoorbeeld 

ROCKPANEL.

VERWERKINGSASPECTEN

Houtskelet

Het houtskelet vervult de structurele functie 

zoals een gemetseld binnenspouwblad. Door de 

holle ruimten kan het skelet echter nog een 

tweede functie vervullen: integreren van de 

thermische en akoestische isolatie. De houten 

stijlen verminderen de thermische prestatie van 

de isolatielaag weliswaar (circa 20% bij gebruik 

van 10% hout en 90% isolatie - zoals bij 4 cm 

brede stijlen hart-op-hart 40 cm), maar bieden 

vaak meer ruimte dan een traditionele 

spouwmuur. Een spouwmuur met houtskelet 

binnenblad kan dus hogere thermische prestaties 

halen bij een geringere muurdikte. Doordat de 

rotswol bestand is tegen temperaturen tot boven 

de 1000 C, worden de houten stijlen door de 

rotswol bij brand beschermd tegen zijdelingse 

inbranding. Hierdoor zal het hout langer haar 

structurele functie bij brand kunnen behouden. 

Rotswol verbetert op deze wijze de  

brandweerstand van een houten constructie.

Isolatie

Met ROCKWOOL isolatie kan het houten skelet 

volledig worden opgevuld. De isolatie is 

bovendien samendrukbaar zodat ze goed 

aansluitend kan worden geplaatst wanneer ze 

met een overbreedte van enkele millimeters 

wordt aangebracht. Alle plaattypes zijn (indien 

nodig) gemakkelijk snijdbaar met het ROCKWOOL 

isolatiemes.

■	 	De BouwPlaat 210 en BouwPlaat 211 zijn met 

hun breedte van 600 mm toepasbaar in 

houtstructuren met tussenmaat tot circa 595 

mm. Andere tussenmaten zijn evenwel 

mogelijk door de isolatieplaten op maat te 

snijden;

■	 	De BouwPlaat 201 VARIO en de BouwPlaat 211 

VARIO zijn specifiek gemaakt voor hart-op-

hart houtafstanden van 400 en 600 mm. Ze 

worden namelijk geleverd in een breedte van 

380 en 580 mm, waarbij ze door de bijzondere 

VARIO-techniek (een ‘harmonica-zijde’) 50 mm 

indrukbaar zijn;

■	 	De DeltaPlaat is toepasbaar voor 

uiteenlopende houtafstanden. De driehoekige 

helften kunnen onderling via de diagonaal 

worden verschoven waardoor de plaatbreedte 

verandert. Door met een lichte overmaat 

rekening te houden kunnen ze zelfklemmend 

worden geplaatst.
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Lucht- en dampscherm

Over het geïsoleerde houtskelet wordt een 

lucht- / dampscherm aangebracht alvorens de 

binnenafwerking wordt geplaatst. ROCKWOOL 

Rockfol PE dampremmende en luchtdichte folie 

is hier prima voor geschikt. Het scherm wordt om 

de circa 15-20 cm op de houten stijlen geniet. De 

banen worden met circa 10 cm overlap geplaatst. 

Deze overlapping wordt met Rockfol KB1 tape 

afgewerkt.

Binnenafwerking

De afwerking gebeurt met één of twee lagen 

gips(vezel)plaat of eventueel een houtachtige 

plaat (OSB, multiplex) met daarop een gips(vezel)

plaat. De platen worden op de houten stijlen 

vastgeschroefd. Hierdoor perforeren ze 

logischerwijs het lucht- / dampscherm. Dit ‘lek’ is 

minimaal, omdat het scherm door het 

vastschroeven stevig tussen houten stijl en 

beplating komt te zitten.

Leidingspouw

Eventuele buizen of kabels mogen absoluut niet 

door het dampscherm gevoerd worden. De 

leidingen dienen volledig in opbouw te worden 

geplaatst of doorgevoerd via een leidingspouw. 

Na het aanbrengen van het lucht- / dampscherm 

op het geïsoleerde houtskelet wordt een 

regelwerk van 3-4 cm dikte geplaatst en 

vervolgens de binnenbeplating. Voor extra 

thermische isolatie kan de leidingspouw 

eveneens met een ROCKWOOL product worden 

gevuld.

Spouw

Als de isolatie volledig geïntegreerd is in het 

houten binnenspouwblad, dan hoeft de 

luchtspouw slechts de breedte te hebben van een 

restspouw (zoals bij traditionele spouwmuren). 

Het binnenspouwblad wordt aan de spouwzijde 

afgewerkt met een dampopen folie en/of een 

houtachtig vochtbestendig materiaal, 

laatstgenoemde is meestal nodig voor voldoende 

stijfheid van het houtskelet.

Als een zeer hoge thermische prestatie gewenst 

is dan kan aan de spouwzijde nog een 

doorgaande isolatielaag worden geplaatst. 

Hiervoor zijn de ROCKWOOL spouw- en 

vliesgevelproducten toepasbaar.

Gevelafwerking

Er zijn allerlei mogelijkheden, te beginnen bij 

traditioneel gevelmetselwerk met baksteen of 

betonblokjes, maar ook leien, beplanking of 

esthetische beplating zoals ROCKPANEL.
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Voorbeeldconstructies:

Op basis van hierna genoemde uitgangspunten is van een aantal voorbeeldconstructies de Uc-waarde 

berekend. 

Baksteen buitenblad met doorgaande isolatielaag 
1.  Buitenmuur in baksteen
2.  Restspouw
3.  Doorgaande spouwisolatielaag, Rockfit 433 PLUS
4.  Houten raamwerk voorzien van BouwPlaat 210
5.  Lucht- en dampscherm Rockfol PE
6.  Gipskarton- of gipsvezelplaat

Baksteen buitenblad
1.  Buitenmuur in baksteen
2.  Restspouw
3.  Dampopen waterkerende folie
4.  Houten raamwerk voorzien van BouwPlaat 210
5.  Lucht- en dampscherm Rockfol PE
6.  Gipskarton- of gipsvezelplaat

Basisuitgangspunten Uc- berekening volgens NBN B62-002:2008:

-  Warmte-overgangsweerstand binnenzijde Rsi = 0,13 m2.K/W;

-  Gipskarton, dikte 12,5 mm, lambda 0,25 W/m.K;

-  Lucht- en dampscherm Rockfol PE, dikte 0,2 mm, lambda 0,330 W/m.K

-  OSB plaat aan binnenzijde houten regelwerk, dikte 12 mm, lamdba 0,13 W/m.K;

-  BouwPlaat 210 wordt elementvullend aangebracht;

-  Hout, lambda 0,13 W/m.K;

-   Dampopen waterkerende folie, dikte 1 mm, lambda 0,330 W/m.K

-  Luchtspouw is zwak geventileerd (1000 mm2 openingen / lopende meter) bij metselwerk, Rm = 0,09 m2.K/W, 

en sterk geventileerd bij houten gevelbekleding, Rm = 0,00 m2.K/W (inclusief bekleding);

-  Baksteen metselwerk 19/9/9 1600 kg/m3 cementmortel, dikte 90 mm, lambda 1,150 W/m.K

-  5 RVS spouwankers/m2;

-  Warmte-overgangsweerstand buitenzijde Rsi = 0,04 m2.K/W (baksteen buitenblad) en Rsi = 0,13 m2.K/W 

(geventileerde gevelbekleding).

Uc waarden houtskeletbouwgevels met BouwPlaat 210 tussen houten stijlen
Buitenafwerking Dikte BouwPlaat 210  Houtfractie houtskelet
  10% 15% 20%
Baksteen buitenblad 190 mm 0,22 0,24 0,26
Geventileerde gevelafwerking 190 mm 0,22 0,24 0,26
Baksteen buitenblad i.c.m.  140 mm 0,20 0,21 0,22
doorgaande isolatielaag 
Rockfit 433 PLUS, dikte 50 mm
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PRODUCTINFORMATIE

BouwPlaat 210
Productomschrijving 

Lichte, veerkrachtige rotswolplaat  

(circa 35 kg/m³). 

Toepassing

Geschikt voor thermische, geluidsisolerende en 

brandwerende vulling in metalen en houten 

binnenwanden of voorzetwanden en isolatie van 

vloer-, wand- en plafondconstructies in 

houtskeletbouw.

BouwPlaat 201 VARIO
Productomschrijving

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat met 

speciale randzone. Volumemassa circa 35 kg/m3. 

De speciale zijkant van de VARIO kan wel 50 mm 

worden samengeduwd en is hierdoor altijd

klemmend, zonder op maat te snijden. Dit dankzij 

de ‘harmonica’ zijkant (gepatenteerd 

productieproces).

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, in klassiek houten daken 

en houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor 

wisselende keper- of balkafstanden, door de 

samendrukbare randzone.

BouwPlaat 211
Productomschrijving 

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3. 

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in scheidingswanden, houtskeletbouw, tussen 

houten vloeren en bevestigd onder betonnen 

vloeren.

BouwPlaat 211 VARIO
Productomschrijving

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3.  

De BouwPlaat 211 VARIO kan wel 50 mm worden 

samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend 

zonder op maat te snijden, dankzij de 

‘harmonica’-zijkant. Gepatenteerd 

productieproces.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, in klassiek houten dak en 

bij houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor 

wisselende keper- of balkafstanden, door de 

samendrukbare randzone.
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DeltaPlaat 212
Productomschrijving 

Halfharde rotswolplaat, diagonaal in twee gelijke 

driehoeken gesneden (gepatenteerd). Door beide 

helften ten opzichte van elkaar te verschuiven 

verandert de plaatbreedte. Een plaat voldoet voor 

alle keperafstanden.

Toepassing

Geschikt voor thermische isolatie tussen de 

kepers in hellende daken, vloeren en 

houtskeletbouw.

Productvoordelen en -prestaties
■	 	Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 	CE gemarkeerd;

■	 	λD = 0,035 W/m.K (BouwPlaat 211 (VARIO), 

 λD = 0,036 W/m.K (DeltaPlaat 212) en 0,037 

W/m.K (BouwPlaat 210 en BouwPlaat 201 

VARIO), volgens NBN EN 12667;

■	 	Sterk geluidsabsorberend. 

ROCKWOOL VARIO past altijd
De BouwPlaat VARIO is speciaal ontwikkeld voor 

het isoleren van geprefabriceerde houten 

elementen. De speciale zijkant van de VARIO kan 

wel 50 mm worden samengeduwd. Hij past 

daardoor altijd beter tussen twee stijlen en vult 

de ruimte steeds voor 100%. Dat levert niet alleen 

de hoogste isolatiewaarde op, maar ook een 

besparing in manuren van circa 25%. De VARIO 

hoeft immers niet meer precies passend te 

worden gesneden.

Rockfol PE
Rockfol PE is een dampremmende polyethyleen 

(PE) folie voor het damp- en luchtdicht afwerken 

aan de binnenzijde van diverse constructies. 

Dampremmende en luchtdichte folie voor 

geventileerde en niet-geventileerde constructies. 

Door de hoge dampdichtheid (Sd = 100 m) is bij 

een juiste uitvoering van de gehele constructie 

het indringen van binnenvocht zo goed als 

uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie 

luchtdicht en worden tochtverschijnselen 

voorkomen. De folie wordt aangebracht op de 

houten structuur van het binnenspouwblad 

alvorens de binnenafwerking te plaatsen.

Rockfol KB1
Voor een juiste verwerking van Rockfol PE is een 

aantal hulpmaterialen ontwikkeld waaronder 

Rockfol KB1. Dit is een enkelzijdige tape voor het 

luchtdicht afplakken van overlappingen.



VERWERKINGS ASPECTEN
Goede isolatie is erg belangrijk voor het hellend 

dak, omdat de ruimte onder de dakkap veel meer 

dan vroeger ook als woon- of werkruimte wordt 

benut, in nieuwbouw en bij renovatie. In de 

traditionele dakstructuur is isoleren met rotswol 

bijzonder interessant. Tussen de kepers of 

spantjes kan de isolatie, door haar flexibiliteit, 

goed aansluitend worden geplaatst, zonder extra 

dikte voor het dak hoeven te creëren. Bovendien 

zorgt rotswol vanwege de hoge geluidsabsorptie 

voor extra akoestische isolatie en door de 

onbrandbaarheid van de rotswol voor extra 

brandveiligheid van de constructie.

Productkeuze

Op basis van het type hellend dak kan het best 

passende ROCKWOOL product worden 

geselecteerd.

Vaste 
keper-

afstanden

Variabele 
keper-

afstanden

SpijkerflensDeken 118/123  X -

Rockflex 214/224  X X

DeltaPlaat 212  X X

Voorbeeldconstructies en thermische prestaties

Op basis van de getoonde constructies is de 

thermische prestatie uitgerekend bij toepassing 

van SpijkerflensDeken 118/123, Rockflex 214/224 

en DetlaPlaat 212.

Hellend dak met SpijkerflensDeken 118/123

1. Kepers met vaste netto-tussenafstand van 450 mm
2. Onderdak, tengels, panlatten en dakpannen
3. SpijkerflensDeken 118/123
4. Houten montageregel
5. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

Thermische prestaties  

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 180 200

RD 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Uc(*) 0,55 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23

(*)  Berekend volgens NBN B 62-002:2008 en gebaseerd 
op een houtpercentage van 10% (bijvoorbeeld  
50 mm keperbreedte bij hart-op-hart afstand  
500 mm en netto-tussenruimte 450 mm)

7. DAKEN
7.1  HELLENDE  DAKEN
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Thermische prestaties
Dikte 
(mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240

RD 2,00 2,50 3,40 4,00 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85

Uc(*) 0,55 0,45 0,35 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18

(*)  Berekend volgens NBN B 62-002:2008 en gebaseerd 
op een houtpercentage van 10% (bijvoorbeeld 45 mm 
keperbreedte bij hart-op-hart afstand 450 mm)

Hellend dak met Rockflex 214/224

1. Kepers tussenafstand variabel ≤ 600 mm
2. Onderdak, tengels, panlatten en dakpannen
3. Rockflex 214 (80 en 100 mm) / 224 (vanaf 120 mm)
4. Rockfol PE dampremmende en luchtdichte folie
5. Houten montageregel
6. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

1.  Kepers tussenafstand variabel
2. Onderdak, tengels, panlatten en dakpannen
3. DeltaPlaat 212
4. Rockfol PE dampremmende en luchtdichte folie
5. Houten montageregel
6. Gipskartonplaat, dikte 12,5 mm

Thermische prestaties
Dikte 
(mm) 60 75 100 120 140 150 160 180 200(*) 220(*) 240(*)

RD 1,65 2,05 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,50 6,05 6,60

Uc(**) 0,67 0,55 0,42 0,36 0,31 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18

Hellend dak met DeltaPlaat 212

(*)  2-laags
(**)    Berekend volgens NBN B 62-002:2008 en gebaseerd op een houtpercentage 

van 10% (bijvoorbeeld 45 mm keperbreedte bij hart-op-hart afstand 450 mm) 29
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Geluidsisolatie 

ROCKWOOL rotswol draagt bij aan een sterk 

verbeterde geluidisolatie van een dak.

De technische voorlichting nr. 202 “Daken met 

beton-pannen: opbouw en uitvoering” van het 

WTCB vermeldt akoestische prestatieverbeteringen, 

gemeten voor diverse types dakopbouw.

Uit de resultaten blijkt, wanneer minerale wol 

zoals ROCKWOOL wordt toegepast, doorgaans 

een verbetering van de geluidsisolatie:

-	 	Met circa 7 dB voor de eerste 50 mm laagdikte;

-	 	Met circa 2 tot 3 dB extra voor elke bijkomende 

50 mm laagdikte.

Dit betekent bijvoorbeeld dat toepassen van 

100 mm DeltaPlaat 212, Rockflex of 

SpijkerFlensDeken, de geluidsisolatie circa 10 dB 

verbetert ten opzichte van het niet-geisoleerde 

dak. Auditief wordt dit ervaren als een halvering 

van het resulterend geluidsniveau! 

ROCKWOOL heeft zelf ook diverse geluidstesten 

gedaan met toepassing van de Rockflex 214. De 

resultaten zijn uitstekend. Met Rockflex 224 en 

DeltaPlaat 212, beide met meer volumemassa 

dan Rockflex 214, zijn de resultaten minstens 

evenwaardig.

Proefrapporten KU Leuven PV’s 4438-4439-4440-

4441 zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geluidsisolatie hellend dak met Rockflex  

of DeltaPlaat 212

1 gipskartonplaat 2 gipskartonplaten

Rockflex  

dikte 120 mm 
RW = 48 (-3;-10) dB RW = 51 (-3;-8) dB

Rockflex  

dikte 180 mm 
RW = 50 (-3;-10) dB RW = 53 (-2;-7) dB

Brandwerendheid

Proeven op brandwerendheid zijn uitgevoerd op 

een traditioneel hellend dak met 120 mm 

Rockflex 214 tussen houten regels hart-op-hart 

450 mm, vezelcement onderdak, pannen, en aan 

de binnenzijde afwerking met Rockfol PE 

dampscherm en gipskarton afwerking. Het 

resultaat is een brandwerendheid van 62 minuten 

met enkel gipskarton 12,5 mm en 71 minuten 

met dubbel gipskarton 2 x 12,5 mm. Proefrapport 

PD/TE 2002.02-04 is op aanvraag verkrijgbaar.

Minstens even goede resultaten zullen gelden 

voor Rockflex 224 en DeltaPlaat 212 aangezien 

deze een hogere volumemassa hebben dan 

Rockflex 214.

Rekening houdend met een repetitiviteitsmarge 

kan gesteld worden:

■	 	Brandwerendheid minstens 30 minuten voor 

hellend dak met Rockflex 214/224 en 

DeltaPlaat 212 en binnenafwerking met 

enkelvoudige gipskarton- of 

gipsvezelbeplating.

■	 	Brandwerendheid minstens 60 minuten voor 

traditioneel hellend dak met Rockflex of 

DeltaPlaat 212 en binnenafwerking met 

dubbele gipskarton- of gipsvezelbeplating. 
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PRODUCTINFORMATIE

Rockflex 214 / 224

Productomschrijving

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat, geleverd op 

rol. De plaat op rol is gemakkelijk op maat te 

snijden. Toepasbaar voor alle keper- of 

balkafstanden tot maximum 600 mm.

Toepassing

Geschikt voor thermische isolatie tussen kepers 

van hellende daken en zoldervloeren. 

SpijkerflensDeken 118/123

Productomschrijving

SpijkerflensDeken 123 is een rotswoldeken, 

eenzijdig bekleed met een luchtdicht en 

dampremmend alu-laminaat en voorzien van 

draadversterkte hechtranden (gepatenteerd).  

De andere zijde is bekleed met een dampopen 

papier. Door de volledige bekleding is de deken 

zeer prettig te verwerken. Past tussen 

keperafstanden van 450 en 600 mm.  

De deken is zelfdragend en hoeft geen verdere 

ondersteuning. Plaatsing met het alu-laminaat 

aan de verwarmde kant. 

Daarnaast is er ook een variant zonder dampopen 

papier, SpijkerflensDeken 118. 

Toepassing

Geschikt voor thermische isolatie tussen de 

kepers in hellende daken, waarbij een verdere 

afwerking plaatsvindt. De ruimte tussen de 

kepers moet overeenkomen met de beschikbare 

afmetingen van de SpijkerflensDeken. De elkaar 

overlappende flensnaden worden met tape 

afgedicht zodat een dampscherm ontstaat.

DeltaPlaat 212

Productomschrijving

Halfharde rotswolplaat, diagonaal in twee gelijke 

driehoeken gesneden (gepatenteerd). Door beide 

helften ten opzichte van elkaar te verschuiven 

verandert de plaatbreedte. Een plaat voldoet voor 

alle keperafstanden.

Toepassing 

Geschikt voor thermische isolatie tussen de 

kepers in hellende daken, vloeren en 

houtskeletbouw.

Productvoordelen en -prestaties
■	 		EUROCLASS A1 (DeltaPlaat 212, 

 Rockflex 214/224;

■	 		λD = 0,035 W/m.K (Rockflex 224), λD = 0,036 

W/m.K (DeltaPlaat 212), λD = 0,040 W/m.K 

(Rockflex 214, SpijkerflensDeken 123/118) 

volgens NBN EN 12667;

■	 	Sterk geluidabsorberend, verhoogt de 

geluidisolatie van een constructie.
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Rockfol PE

Rockfol PE is een dampremmende polyethyleen 

(PE) folie voor het damp- en luchtdicht afwerken 

aan de binnenzijde van diverse constructies. 

Dampremmende en luchtdichte laag voor 

geventileerde en niet-geventileerde constructies. 

Door de hoge dampdichtheid (Sd = 100 m) is bij 

een juiste uitvoering van de gehele constructie 

het indringen van binnenvocht zo goed als 

uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie 

luchtdicht en worden tochtverschijnselen 

voorkomen. Bijvoorbeeld bij hellende daken en 

houtskeletbouw.

Systeemcomponenten

Voor een juiste verwerking van Rockfol PE is een 

aantal hulpmaterialen beschikbaar:

■	 			Rockfol KB1: enkelzijdige tape voor het 

luchtdicht afplakken van overlappingen;

■	 			Rockfol DK: zelfklevende afdichtingskit voor 

het luchtdicht aansluiten van de Rockfol PE  

op bouwmuren en dergelijke.

Rocktect Intello Climate

Rocktect Intello Climate is een vochtvariabele 

dampschermfolie, die actief reageert op het 

omgevingsklimaat. In de zomer gedraagt hij zich 

dampopen, in de winter dampremmend.

De folie is vooral geschikt voor constructies met 

houten delen.

■	 			De diffusieweerstand Sd is variërend van 

 0,25 m tot 10 m;

■	 			De folie is transparant wit en 0,2 mm dik;

■	 			Baanbreedte 1,5 m, rollengte 50 m (75 m²/rol).

32



7.
 D

ak
en

7.2  PLATTE DAKEN

PRODUCTINFORMATIE

Rhinoxx
Productomschrijving 

Drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met 

goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van

een glasvlies van 300 g/m2. Geїntegreerde harde

toplaag door gepatenteerde Dual Density

productietechnologie.

Rhinoxx D
Productomschrijving

Zeer drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met

zeer goede beloopbaarheidsprestaties en

voorzien van een glasvlies van 300 g/m2.

Uitermate geschikt voor (privé-)dakterrassen, 

zware technische installaties of intensieve 

daktuinen voor o.a. recreatief gebruik (enkel voor 

privé-gebruik)

Rhinoxx Afschot
Productomschrijving

Op afschot gezaagde, drukvaste dakisolatieplaat

van rotswol met goede beloopbaarheidsprestaties

en voorzien van een glasvlies van

300 g/m2. Geintegreerde harde toplaag door

gepatenteerde Dual Density productietechnologie.

Bij het afschotsysteem kan ook gebruik worden

gemaakt van het ROCKWOOL Gootlijnafschot 303.

Tauroxx 
Productomschrijving

Drukvaste dakisolatieplaat met goede

beloopbaarheidsprestaties. Geintegreerde harde

toplaag door gepatenteerde Dual Density

productietechnologie.

Caproxx Energy
Productomschrijving

Drukvaste dakisolatieplaat met een gereduceerd 

gewicht en een verbeterde thermische prestatie 

van λ = 0,038 W/m.K. Geintegreerde harde

toplaag door gepatenteerde Dual Density

productietechnologie, waardoor goede

beloopbaarheidsprestaties tijdens en na 

installatiewerkzaamheden.

Lichter in gewicht, dus gemakkelijk te plaatsen 

en aan te brengen.
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Serviceartikelen

■ 	INSTA-STIK™ ROOFING: Een professioneel 

één-component polyurethaan kleefmiddel dat 

wordt geleverd in een draagbare druktank 

waarbij geen externe compressor nodig is.

■ 	Cannelurevulling: Rotswol ingeseald in 

akoestisch open, brandveilig gemodificeerde 

HDPE-folie.

■ 	Akoestisch Membraan: Flexibele laag van 

polymerisch materiaal met een zeer hoge 

densiteit. Voor verbeterde geluidsisolerende 

prestaties op lichte dakvloeren. 

■ 		Rockfol SK: Zelfklevend en mandragend, 

klasse E4 dampscherm met aluminiumfolie.
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Rhinoxx (Afschot) Rhinoxx D Tauroxx Caproxx Energy

Dual Densiteit  
(50 mm dikte - mono) Mono Densiteit Dual Densiteit  

(50 mm dikte - mono) Dual Densiteit 

Glasvlies cachering Glasvlies cachering Onbekleed Onbekleed

0,040 W/m.K 0,043 W/m.K 0,040 W/m.K 0,038 W/m.K

A2-s1, d0 A2-s1, d0 A1 A1

60 kPa 90 kPa 50 kPa 40 kPa

210 kPa 230 kPa 100 kPa 120 kPa

15 kPa 30 kPa 15 kPa  
(170 en 180 mm: 10 kPa) 15 kPa

50-160 mm 80-140 mm 50-180 mm 60-200 mm

Klasse C Klasse D Klasse C Klasse C*

50-80 mm: 150 mm
≥ 90 mm: 2x dikte 2x dikte 50 mm: 150 mm

≥ 60 mm: 2x dikte 2x dikte

3x dikte 3x dikte 3x dikte 3x dikte

CE: ja
DoP: ja
ATG: ja
FM: ja

CE: ja
DoP: ja
ATG: ja
FM: ja

CE: ja
DoP: ja
ATG: ja
FM: ja

CE: ja
DoP: ja

ATG: nee
FM: ja

2650 kg/m² 5300 kg/m² 2650 kg/m² 2650 kg/m²

● ● ● ●

● ● 									●*****

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

Rhinoxx (Afschot) Rhinoxx D Tauroxx Caproxx Energy

 *  getest op een plat dak isolatie met een dikte van 150 mm
 **  hierbij is een veiligheidsfactor van 1,5 in rekening gebracht voor langdurige belastingen. Indien de isolatie op een niet-continue 

dakvloer, zoals een geprofileerd staaldak, wordt geplaatst, moeten deze waarden nogmaals verminderd worden, recht evenredig met 
het percentage oplegoppervlak van de isolatieplaat op de bovenzijde van het geprofileerd staaldak. 

 ***  indien op drukverdelende betontegels tot ±50 kg per tegel (min. 30 x 30 cm) of tot ±550 kg/m² voor de pootjes.
 ****  indien op drukverdelende betontegels tot ±100 kg per tegel (min. 30 x 30 cm) of tot ±1100 kg/m² voor de pootjes.
 *****  partieel verlijmde onderlegplaat in combinatie met partieel verlijmde Rhinoxx (Afschot) bovenaan. Verlijming met PU-schuimlijm 
  volgens windweerstandtabel in brochure Isolatie voor platte daken en metalen gevels.

Beloopbaarheid

Dakbedekkingssysteem (bevestigingscode)

Technische eigenschappen

Opbouw

Bekleding

Warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda, λd)

Euro-Brandklasse

Druksterkte bij 10% vervorming

Ponsweerstand

Delaminatieweerstand

Dikte

Beloopbaarheid

Uitkraging

Vrije overspanning

Certificaten

Statisch gelijkmatig verdeelde belasting 
bij maximum 5% indrukking**

Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen (V)

Koud verkleefde dakbedekkingssystemen 
(kunststof + bitumineus) (TC, TCc of PC)

Gebrande dakbedekkingssystemen (één- of tweelaags) (TS of TSs)

Met warme bitumen gekleefde dakbedekkingssystemen (TB)

Losliggende geballaste dakbedekkingssystemen (L)

Begaanbaar voor regelmatig belopen voor bijvoorbeeld 
onderhoud aan installaties. Altijd looppaden voorzien. 
Geen dynamische belastingen zoals wasinstallaties op rail. 
Zonnepanelen toegestaan***.

Geschikt voor intensieve (statische) belasting van daken 
en dagelijks belopen (privé terrassen en balkons). 
Geen dynamische belastingen zoals wasinstallaties op rail. 
Zonnepanelen toegestaan****.

PRODUCTKEUZEMATRIX
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Thermische prestaties Rhinoxx, Rhinoxx Afschot en Tauroxx

1.  Onderconstructie beton, 
 dikte 200 mm, λreken = 0,080 m².K/W
2.  Dampremmende laag, bitumineus 
 3 mm / R = 0,00 m2.K/W
3.  Rhinoxx, partieel gekleefd
4.  Dakbedekking bitumineus, koud 

verkleefd met bitumineuze koudlijm 
of kunststof, koud verkleefd met 
kunststoflijm / R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie geprofileerde 
stalen platen, dikte 0,75 mm, 

 λreken = 50 W/m.K
2.  Dampremmende en luchtdichte 

laag, bijvoorbeeld P3, R = 0,15 m2.K/W
3.  Rhinoxx direct mechanisch 

bevestigd met 4 kunststof tule 
bevestigers in combinatie met stalen 
schroeven per m2, of met 4 stalen 
bevestigers per m2, Ø 4,8 mm (kern 
ø 4,0 mm), λreken = 50 W/m.K

4.  Dakbedekking bitumineus, koud 
verkleefd met bitumineuze koudlijm 
of kunststof, koud verkleefd met 
kunststoflijm / R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie multiplex platen, 
dikte 22 mm, R = 0,129 m².K/W

2.  Dampremmende laag, bitumineus 
  3 mm / R = 0,00 m².K/W, gekleefd
3.  Rhinoxx, partieel gekleefd
4.  Dakbedekking bitumineus, koud 

verkleefd met bitumineuze koudlijm 
of kunststof, koud verkleefd met 
kunststoflijm / R = 0,035 m².K/W

Dakopbouw op beton
dikte 200 mm, λ = 2,5 W/m.K + V3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing (3+4 mm) + ballast

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

UC (W/m².K) 0,73 0,61 0,47 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15

Dakopbouw op geprofileerde stalen platen, mechanisch bevestigd
dikte 0,75 mm + P3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260

UC (W/m².K) 0,79 0,66 0,49 0,40 0,33 0,28 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15

Lengte Tule (mm) 30 40 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240

-met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260 270

UC (W/m².K) 0,79 0,66 0,50 0,40 0,34 0,29 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

 

Dakopbouw op houten platen, mechanisch bevestigd
met PE-folie dampscherm + 1,2 mm kunststof dakbaan mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

UC (W/m².K) 0,74 0,63 0,47 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

Lengte Tule (mm) 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

 
- met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260 270

UC (W/m².K) 0,75 0,63 0,48 0,39 0,33 0,28 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

 

Dikte (mm) 50 60 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260 270

RD (m².K/W) 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 6,75
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Thermische prestaties Caproxx Energy

1.  Onderconstructie beton, 
 dikte 200 mm, λreken = 0,080 m².K/W
2.  Dampremmende en luchtdichte laag, 
 R = 0,00 m2.K/W
3.  Caproxx Energy losliggend
4.  Dakbedekking + ballastlaag, 
 R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie in geprofileerde 
stalen dakplaten, dikte 0,75 mm,

	 λreken = 50 W/m.K
2.  Dampremmende en luchtdichte laag, 
 bijvoorbeeld P3, R = 0,15 m2.K/W
3.  Caproxx Energy indirect mechanisch 

bevestigd met 4 kunststof tule
  bevestigers in combinatie met stalen 

schroeven per m2, Ø = 4,8 mm
  (kern Ø = 3,9 mm), λreken = 50 W/m.K
4.  Dakbedekking, R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie in multiplexplaten, 
dikte 22 mm, R = 0,129 m².K/W

2.  Dampremmende en luchtdichte laag 
 R = 0,00 m².K/W
3.  Caproxx Energy indirect mechanisch 

bevestigd met 4 kunststof tule
  bevestigers in combinatie met stalen 

schroeven per m², λreken = 50 W/m.K
4.  Dakbedekking, R = 0,035 m².K/W

Dakopbouw op beton
dikte 200 mm, λ = 2,5 W/m.K + V3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing (3+4 mm) + 
ballast

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

UC (W/m².K) 0,58 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15

Dakopbouw op geprofileerde stalen platen, mechanisch bevestigd
dikte 0,75 mm + P3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 250

UC (W/m².K) 0,63 0,47 0,38 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

Lengte Tule (mm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230

- -met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

UC (W/m².K) 0,63 0,48 0,39 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

 

Dakopbouw op houten platen, mechanisch bevestigd
met PE-folie dampscherm + 1,2 mm kunststof dakbaan mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 250

UC (W/m².K) 0,60 0,45 0,37 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

Lengte Tule (mm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230

 
- met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

UC (W/m².K) 0,60 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15

 

Dikte (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 250 260

RD (m².K/W) 1,55 2,10 2,60 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25 5,75 6,30 6,55 6,80
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Thermische prestaties Rhinoxx D

1.  Onderconstructie beton, 
 dikte 200 mm, λreken = 0,080 m².K/W
2.  Dampremmende en luchtdichte 

laag, R = 0,00 m2.K/W
3.  Rhinoxx D, gekleefd of losliggend
4.  Dakbedekking + eventuele 

ballastlaag, R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie in geprofileerde 
stalen platen, dikte 0,75 mm, 

  λreken = 50 W/m.K
2.  Dampremmende en luchtdichte 

laag, bijvoorbeeld P3, R = 0,15 m2.K/W
3.  Rhinoxx D, direct mechanisch 

bevestigd met 4 kunststof tule 
bevestigers in combinatie met stalen 
schroeven per m2, Ø = 4,8 mm (kern 
ø = 4,0 mm), λreken = 50 W/m.K of 4 
stalen bevestigers per m2, Ø 4,8 mm 
(kern Ø 4,0 mm), λreken = 50 W/m.K 

4.  Dakbedekking gebrand op isolatie, 
 R = 0,035 m2.K/W

1.  Onderconstructie in 
multiplexplaten, dikte 22 mm, 

 R = 0,129 m².K/W
2.  Dampremmende en luchtdichte 

laag R = 0,00 m².K/W
3.  Rhinoxx D indirect mechanisch  

bevestigd met 4 kunststof tule 
bevestigers in combinatie met 
stalen schroeven per m², 

 λreken = 50 W/m.K
4.  Dakbedekking, R = 0,035 m².K/W

Dakopbouw op beton
dikte 200 mm, λ = 2,5 W/m.K + V3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing (3+4 mm) + ballast

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260 280

UC (W/m².K) 0,50 0,40 0,34 0,29 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15

Dakopbouw op geprofileerde stalen platen, mechanisch bevestigd
dikte 0,75 mm + P3 dampscherm + 2-laags bitumen roofing mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

UC (W/m².K) 0,53 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15

Lengte Tule (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

- -met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 290

UC (W/m².K) 0,54 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

 

Dakopbouw op houten platen, mechanisch bevestigd
met PE-folie dampscherm + 1,2 mm kunststof dakbaan mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigers met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

UC (W/m².K) 0,51 0,41 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15

Lengte Tule (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

 
- met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 290

UC (W/m².K) 0,52 0,42 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

 

Dikte (mm) 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240 260 280 290

RD (m².K/W) 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 3,95 4,15 4,65 5,10 5,55 6,00 6,50 6,70
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Rhinoxx Afschot - snel en makkelijk realiseren van helling

AFSCHOT 

Ontwerpservice voor afschotisolatie 

Op basis van actuele gebouwgegevens verzorgt 

ROCKWOOL een legplan voor afschotisolatie. 

Daarbij streven we niet alleen naar een optimale 

afwatering, maar ook naar een plan dat een zo 

economisch mogelijk materiaalgebruik en een 

efficiënte verwerking mogelijk maakt. Voor meer 

informatie, neem contact op via 

rockwoolservice@rockwool.be.

Assortiment 
  Afschot 10 mm/m(1)   Afschot 15 mm/m(2)

 Plaatnr. Begindikte Einddikte Plaatnr. Begindikte Einddikte
  (mm) (mm)  (mm) (mm)
 A01 50 60 B01 50 65
 A02 60 70 B02 65 80
 A03 70 80 B03 80 95
 A04 80 90 B04 95 110
 A05 90 100 B05 110 125
 A06 100 110 B06 125 140
 A07 110 120 B07 140 155
 A08 120 130

 A09 130 140
 A10 140 150

ROCKWOOL Gootlijnafschot 303 (Dubbelzijdig)

 Type Moduul Inhoud
   verpakking
 303500 ABCD ABCD
 303501 E E
 303502 F F
 303503 G G1+U1
 303504 H H1+H2+U1
 303505 I I1+I2+U2
 303506 J J1+J2+U2
 303507 K K1+K2+U2+U2
 303508 L L1+L2+U2+U2

Dubbelzijdig afschot
ROCKWOOL Gootlijnafschot 303

0 - 240

600 - 200

1200 - 160

1800 - 120

2400 - 80

3000 - 40

3600 - 0

Breedte - Dikte (mm)

200

JK I H G F E D C B A

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 0 Lengte (mm)

Breedte (mm)

L

240 220

1320014400

f+80 e+80 d+80

Code

c+80 f e d c

d+80 c+80 f e d c

f e d c

d c

506

507

508

505
504

503
502

501

500

b

b
a

b
a

b
a

b
a

a

Enkelvoudig afschot 
(Rhinoxx Afschot)  
Hellingen 1%, 1,5%, 2% en 2,5%.  

Dubbelzijdig afschot
(ROCKWOOL Gootlijnafschot 303)

I
HG G

6,7%

F E
D

C
B

A

1,7%

d+160 c+160

f+80 e+80

d+80 c+80

f e

b a

d c

U1: 1 onderlegplaat van 80 mm
U2: 2 onderlegplaten van 80 mm

Breedte - Dikte (mm)

Lengte (mm)

Dikte (mm)

0 - 240

600 - 200

1200 - 160

1800 - 120

2400 - 80

3000 - 40

3600 - 0

Breedte - Dikte (mm)

200

JK I H G F E D C B A

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 0 Lengte (mm)

Breedte (mm)

L

240 220

1320014400

f+80 e+80 d+80

Code

c+80 f e d c

d+80 c+80 f e d c

f e d c

d c

506

507

508

505
504

503
502

501

500

b

b
a

b
a

b
a

b
a

a

Enkelvoudig afschot 
(Rhinoxx Afschot)  
Hellingen 1%, 1,5%, 2% en 2,5%.  

Dubbelzijdig afschot
(ROCKWOOL Gootlijnafschot 303)

I
HG G

6,7%

F E
D

C
B

A

1,7%

d+160 c+160

f+80 e+80

d+80 c+80

f e

b a

d c

  Afschot 20 mm/m(3)   Afschot 25 mm/m(4)

 Plaatnr. Begindikte Einddikte Plaatnr. Begindikte Einddikte
  (mm) (mm)  (mm) (mm)
 C01 50 70 D01 50 75
 C02 70 90 D02 75 100
 C03 90 110 D03 100 125
 C04 110 130 D04 125 150
 C05 130 150

(1) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.
(2) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 105 mm dik aanbrengen.
(3) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.
(4) Bij grotere diktes een onderlegplaat van 100 mm dik aanbrengen.

0 - 240

600 - 200

1200 - 160

1800 - 120

2400 - 80

3000 - 40

3600 - 0

Breedte - Dikte (mm)

200

JK I H G F E D C B A

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 0 Lengte (mm)

Breedte (mm)

L

240 220

1320014400

f+80 e+80 d+80

Code

c+80 f e d c

d+80 c+80 f e d c

f e d c

d c

506

507

508

505
504

503
502

501

500

b

b
a

b
a

b
a

b
a

a

Enkelvoudig afschot 
(Rhinoxx Afschot)  
Hellingen 1%, 1,5%, 2% en 2,5%.  

Dubbelzijdig afschot
(ROCKWOOL Gootlijnafschot 303)

I
HG G

6,7%

F E
D

C
B

A

1,7%

d+160 c+160

f+80 e+80

d+80 c+80

f e

b a

d c
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Tabel: overzicht meetresultaten van dakconstructies

richting brand
resultaat

Dakopbouw Beschrijving materialen dakopbouw Classificatie +
Rapport nr.

i → o (van binnen naar 
buiten)
Rf 30 min.
Vlamdichtheid 33 min.
Temperatuur 33 min.

2-velds x 6,10 m

1. 2-laagse bitumen dakbedekking Broof(t1)
2. ROCKWOOL dakisolatie 60-100 mm dikte
3. Geprofileerd staal 106/250 x 0,75 mm
4. Rockfon akoestische plafondplaten 25 mm dik, 
 densiteit 80 kg/m³

WRF 11166 
24/06/2004

Rf 30’

i → o
Rf 37 min.
Vlamdichtheid 33 min.
Temperatuur 33 min.

2-velds x 6 m

1. 1-laagse bitumen dakbedekking Broof(t1)
2. ROCKWOOL Rhinoxx 110 mm dikte
3. Geprofileerd staal 150/280 x 1,25 mm

WRF 11799 
19/01/2006

Rf 30’

i → o
Stabiliteit 45 min.
Vlamdichtheid 45 min.
Temperatuur 45 min.

2-velds x 3 m

1. 2-laagse bitumen dakbedekking Broof(t1)
2. ROCKWOOL Rhinoxx 140 mm dikte; 22,5 kg/m²
3. Dampscherm PE-folie
4. Geprofileerd staal 106/250 x 0,75 mm

WRF 14203C 
15/03/2010
R 30
RE 30 (20)

REI 45 (30,20,15)

i → o
Stabiliteit 79 min.
Vlamdichtheid 79 min.
Temperatuur 79 min.

2-velds x 2,15 m

1. 2-laagse bitumen dakbedekking Broof(t1)
2. ROCKWOOL 60 mm Tauroxx + 80 mm Rhinoxx
3. Dampscherm zelfklevend Rockfol SK
4. Geprofileerd staal 106/250 x 0,75 mm

WRF 14204C 
15/03/2010
R 30
RE 60 (30, 20)

REI 60 (45,30,20,15)

i → o
Stabiliteit 117 min.
Vlamdichtheid 76 min.
Temperatuur 76 min.

2-velds x 4,50 m

1. gesloten dakbedekking naar keuze
2. ROCKWOOL 120 mm Tauroxx + 60 mm Rhinoxx
3. Geprofileerd staal 158/250 x 0,75 mm met 
 cannelurevulling ROCKWOOL 37 kg/m³

WRF 16732B 
16/12/2014
R 90(60,45,30,20,15)
RE 60 (30, 20)

REI 60 (45,30,20,15)

o → i (van buiten naar 
binnen)
bij brandwerende 
compartimentswand
Vlamdichtheid 120 min

1. gesloten dakbedekking (eventueel met ballast)
2. ROCKWOOL dakisolatie totale dikte ≥ 180 mm; 
 dikte per laag ≥ 60 mm; mech. bevestigd
3. facultatief kan dampscherm
4. Geprofileerd staal ≥ 0,75 mm dik, bovenzijde 
 geprofileerde staalplaten op zelfde hoogte als 
 bovenzijde compartimentswand
5. liggers structureel element type II

ISIB  2014-A-078 
12/02/2015

E 120

BRANDWEERSTAND DAKEN
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Geluidsmetingen Dakopbouw Beschrijving materialen dakopbouw Rapport nr.

Gemiddeld Rw 40,0 dB
C -1; Ctr -5
RA buitengeluid 34,6 dB(A)
RA wegverkeer 34,6 dB(A)
RA railverkeer 41,4 dB(A)
RA luchtvaart 37,0 dB(A)
RA popmuziek 34,0 dB(A)
RA housemuziek 39,4 dB(A)
RA bioscoopgeluid 28,7 dB(A)

1. Dakbedekking PVC mechanisch bevestigd
2. ROCKWOOL Caproxx Energy 140 mm
3. Dampremmende laag
4. Geprofileerde staalplaat, dikte 0,75 mm

DPA Cauberg-
Huygen 
20151078-03
Meting 1

Gemiddeld Rw 41,0 dB
C -1; Ctr -6
RA buitengeluid 34,4 dB(A)
RA wegverkeer 34,4 dB(A)
RA railverkeer 42,0 dB(A)
RA luchtvaart 37,1 dB(A)
RA popmuziek 33,8 dB(A)
RA housemuziek 29,4 dB(A)
RA bioscoopgeluid 28,2 dB(A

1. Dakbedekking PVC mechanisch bevestigd
2. ROCKWOOL Caproxx Energy 140 mm
3. Dampremmende laag
4. ROCKWOOL Akoestisch Membraan 5 kg/m²
5. Geprofileerde staalplaat, dikte 0,75 mm, 
 geperforeerd
6. ROCKWOOL cannelurevulling

DPA Cauberg-
Huygen 
20151078-03
Meting 12A

Gemiddeld Rw 42,0 dB
C -2; Ctr -6
RA buitengeluid 34,7 dB(A)
RA wegverkeer 34,7 dB(A)
RA railverkeer 42,7 dB(A)
RA luchtvaart 38,0 dB(A)
RA popmuziek 34,2 dB(A)
RA housemuziek 29,1 dB(A)
RA bioscoopgeluid 28,4 dB(A)

1. Dakbedekking PVC mechanisch bevestigd
2. ROCKWOOL Caproxx Energy 140 mm
3. Dampremmende laag
4. Houten balklaag 63 x 171 mm h.o.h. 600 mm
5. Houten platen 19 mm dik

DPA Cauberg-
Huygen 
20151078-03
Meting 13

Gemiddeld Rw 55,0 dB
C -1; Ctr -6
RA buitengeluid 47,1 dB(A)
RA wegverkeer 47,1 dB(A)
RA railverkeer 55,4 dB(A)
RA luchtvaart 50,8 dB(A)
RA popmuziek 46,6 dB(A)
RA housemuziek 40,4 dB(A)
RA bioscoopgeluid 40,7 dB(A)

1. Dakbedekking PVC mechanisch bevestigd
2. ROCKWOOL Caproxx Energy 140 mm
3. Dampremmende laag
4. Betonnen welfsels 200 mm dik

DPA Cauberg-
Huygen 
20151078-03
Meting 14

B
ET
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N

*
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R

EE
R

D
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AA

L

Tabel: akoestische prestaties luchtgeluidisolatie van platte daken

Opmerking: in de praktijk kunnen bovengenoemde waarden afwijken, zowel positief al negatief, door invloed van afwijkingen van de montage en situatie. 

*Bij betonnen ondergrond zullen niet alle verbeteringen kunnen gehaald worden omwille van de al grote massa van beton.

Verbeteringen luchtgeluidsisolatie door wijziging materiaal of bijvoegen extra lagen 

Type dakisolatie ROCKWOOL Tauroxx of Rhinoxx i.p.v. Caproxx Energy +2 dB
  ROCKWOOL Rhinoxx D i.p.v. Caproxx Energy +1 dB
   
Dikte isolatielaag Per 10 mm extra dikte (tussen 140 en 280 mm) +0,5 dB
   
Bevestiging daksysteem Verkleefde dakbedekking i.p.v. mechanische bevestiging +1 dB
  
Type dakbedekking Bitumineus 2 lagen i.p.v. PVC dakbedekking +3 dB
  
Additionele materialen Ballast van grind 30/50 +8 dB
  Cementgebonden houtvezelplaat, dikte 12 mm, densiteit 1250 kg/m3 +9 à 10 dB
  Ballast van grind 30/50 in combinatie met cementgebonden houtvezelplaat,  +12 dB
  dikte 12 mm, densiteit 1250 kg/3 
  ROCKWOOL akoestisch membraan, 5 kg/m² +2-4 dB

AKOESTISCHE PRESTATIES
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1.  Dakafdichting (+eventueel ballast)
2.  Isolatie boven de dakvloer; Rhinoxx, Tauroxx of 

Caproxx Energy
3.  Dampscherm boven dakvloer
4.  Houten dakvloer
5.  Isolatie tussen de gordingen; Rockflex of DeltaPlaat
6.  Dragende gordingen
7.  Dampscherm (optioneel), mechanisch bevestigd en 

tape over de bevestigers en naden

Isolatie onder en boven de dakvloer

Bij platte daken is de regel dat de isolatie wordt 

geplaatst bovenop de dakvloer als warm dak met 

achtereenvolgens de plaatsing van een 

dampscherm, isolatie, dakbedekking en 

eventueel ballast.

Meer en meer krijgen wij de vraag of het mogelijk 

is om bij houten dakvloeren ook de ruimte tussen 

de draagbalken te benutten om op te vullen met 

extra isolatie omwille van verbetering van de 

akoestiek (luchtgeluid) en bij renovatie om de 

dakranden niet te moeten ophogen.

Het WTCB heeft daarover een informatie (zie 

info-fiche “Thermische isolatie van bestaande 

platte daken”) gepubliceerd met daarin de 

mogelijkheid om deze opbouw toe te passen mits 

enkele regels te respecteren.

Bij dergelijke opbouw is er een risico op 

inwendige condensatie omdat het moeilijk is om 

het dampscherm aan de warme zijde van de 

isolatie (onder de balklaag) met voldoende 

nauwkeurigheid aan te brengen omwille van 

mogelijke perforaties door mechanische 

bevestigingen en mogelijke doorboringen met 

leidingen van elektriciteit en sanitair. 

Daardoor is het bij klimaatklasse 1 tot 3 beter om 

in dergelijke situatie de isolatie onder en boven 

de dakvloer uit te balanceren door de R-waarde 

van het gedeelte boven de dakvloer 1,5 x deze van 

onder de dakvloer te nemen.

Indien het onmogelijk is de hiervoor vermelde 

factor van 1,5 te respecteren, zou men het 

condensatierisico dat door de toevoeging van 

deze bijkomende isolatielaag kan teweeggebracht 

worden, moeten controleren aan de hand van een 

computersimulatie (bv. een Glaser-berekening). 

Deze berekening moet ook gebeuren indien men 

daken boven binnenklimaatklasse IV op deze 

manier gaat uitvoeren. Gelieve contact op te 

nemen met ROCKWOOL voor deze gratis service.

Hierbij is het dan belangrijk om het juiste 

dampscherm te kiezen (aan de hand van de 

mud-waarde) voor onder de balklaag, zoals uit de 

bouwfysiche berekening zal blijken. Het is ook 

zeer belangrijk om dit dampscherm met grote 

zorg voor luchtdichtheid aan te brengen; daarbij 

moet men een tape plaatsen van minstens 

dezelfde dampschermkwaliteit (mud-waarde) als 

het dampscherm zelf en alle mechanische 

bevestigers en overlappen dicht te tapen.

Voorbeelden mud-waarden dampschermen:

- PE-folie 0,2 mm met tape 13 m

- PE-folie 0,2 mm zonder tape 0,6 m

- alu-folie met tape 1500 m



8.  HOUTBOUW EN WANDEN
8.1  SCHEIDINGSWANDEN

Behalve steenachtige binnenwanden kunnen ook 

lichte wanden worden gebouwd met houten of 

metalen structuur en met een hout- of 

gipsachtige afwerking. Ze hebben het voordeel 

van een laag eigengewicht waardoor het 

draagvermogen van (bestaande) vloeren zelden 

een belemmering is. Scheidingswanden met 

houten of metalen structuur zijn bijzonder 

geschikt voor renovaties, maar ook voor 

nieuwbouw, waarbij de isolatielaag onder 

zwevende vloeren niet onderbroken hoeft te 

worden. Bij beide wandtypes heeft ROCKWOOL 

isolatie een belangrijke functie, zowel thermisch 

als voor een hogere geluidisolatie en meer 

brandveiligheid.

Scheidingswanden met metalen skelet
Ondanks het lage eigengewicht kunnen 

binnenwanden met metalen skelet 

geluidsisolerende prestaties op niveau van zware 

steenachtige wanden halen, dankzij de 

combinatie van drie factoren: 

■	 	verende metalen structuur;

■	 	akoestisch gunstige (‘buigslappe’) gipskarton- 

of gipsvezelbeplating;

■	 	geluidsabsorberende ROCKWOOL rotswol.

Akoestische isolatie

ROCKWOOL rotswol werkt geluidsabsorberend 

binnen de wandopbouw en vergroot hierdoor de 

geluidsisolatie van de wand aanzienlijk. Bij een 

standaard metalen scheidingswand bedraagt het 

verschil tussen wel of niet gevuld met rotswol 

circa 8 dB. Een geluidsniveau dat 8 dB vermindert 

klinkt bijna tweemaal stiller.

Brandwerendheid

Met de onbrandbare ROCKWOOL rotswol in 

scheidingswanden wordt voortzetting van brand 

sterk vertraagd en verbetert de brandwerendheid 

van de wand dus aanmerkelijk. Zelfs voor wanden 

met enkelvoudige gipsbeplating wordt 60 minuten 

brandwerendheid mogelijk. Met dubbele gipsbe-

plating is probleemloos 90 minuten haalbaar.
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VERWERKINGSASPECTEN 
Het aangewezen isolatieproduct voor binnen-

wanden met metalen structuur is ROCKWOOL 

BouwPlaat 210. De afmetingen van dit product 

zijn afgestemd op de maatvoering van de metaal-

profielen en de gebruikelijke hart-op-hart afstand 

van 600 mm.

De isolatie plaatst zich gemakkelijk en zonder 

verdere bevestiging (dankzij de rotswolstructuur 

sluiten de isolatieplaten onderling goed aan) 

tegen en tussen de profielen. De isolatiedikte is 

10-15 mm minder dan de profielbreedte om 

tussen de ‘lippen’ van de profielen in te schuiven. 

Passtukken zijn eenvoudig met een (ROCKWOOL) 

isolatiemes te snijden.

Voor specifieke situaties kunnen ook zwaardere 

isolatieplaten zoals ROCKWOOL BouwPlaat 211, 

221 of 231 worden toegepast. Net als BouwPlaat 

210 zijn deze 600 mm breed en dus in verticale 

richting afgestemd op de gebruikelijke 

hart-op-hart afstand bij metalen structuren.

Voorbeeldconstructie

1. Metaalprofiel
2.  BouwPlaat  

210-211-221-231
3.  Gipskarton- of 

gipsvezelplaat

Prestaties geluidsisolatie en brandwerendheid met gipskartonbeplating

Wandtype (*) MS 75/1.50.1.A MS 100/1.75.1.A MS 100/2.50.2.A MS 160/2.50.50.2.A

Maximum wandhoogte 3 meter 3 meter 3 meter 3 meter

Totale wanddikte 75 mm 100 mm 100 mm 160 mm

Profieltype C50 C75 C50 2 x C50

Gipskartonplaat 12,5 mm 12,5 mm 2 x 12,5 mm 2 x 12,5 mm

BouwPlaat 210 (**) 40 mm 60 mm 40 mm 40 mm

Geluidsisolatie 
(Rw(C;Ctr) cfr. ISO 717-1 
met gekitte randen

45(6-;-14) dB 48(-5;-13) dB 55(-4;-11) dB 60(-3;-9) dB

Richtwaarde brand-

weerstand cfr. EN 

13501-2

EI 30 EI 30 EI 90 > EI 90

(*)   Uitleg cijfercode: MS 75/1.50.1.A betekent bijvoorbeeld Metal Stud, 75 mm dikke wand, met 50 mm 
profielbreedte en aan weerszijden één gipskartonplaat van 12,5 mm, A betekent dat er isolatie in 
de spouw zit

(**)    Getest met Rockstud 204. De prestaties met BouwPlaat 210 zijn vergelijkbaar (producten hebben 
dezelfde volumemassa)
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Prestaties geluidsisolatie en brandwerendheid met gipsvezelbeplating

Wandtype (*) FR 1-75-1 FR 2-75-2 FR 1-75-75-1 FR 2-75-75-2

Maximum wandhoogte 3,0 meter 3,5 meter 3,5 meter 3,5 meter

Totale wanddikte 100 mm 120 mm 180 mm 200 mm

Profieltype C75 C75 2 x C75 2 x C75

Gipsvezelbeplating aan  

weerszijden 

12,5 mm 12,5 + 10 mm 12,5 mm 12,5 + 10 mm

BouwPlaat 210 (**) 60 mm 60 mm 2 x 60 mm 2 x 60 mm

Geluidisolatie Rw (C;Ctr) cfr. ISO 

717-1 met gekitte randen (***)

51(-3;-8) dB 61(-2;-7) dB 64(-3;-10) dB 70(-2;-7) dB

Brandwerendheid (****) EI 60 EI 90 EI 60 EI 90

(*)   Uitleg cijfercode: FR 1-75-1 betekent bijvoorbeeld 75 mm profielbreedte en aan weerszijden 
één gipskartonplaat van 12,5 mm. 

(**)   Getest met Rockstud 204. De prestaties met BouwPlaat 210 zijn vergelijkbaar (producten 
hebben hetzelfde volumemassa)

(***)   FR 1-75-1 kan ook tot 3,5 meter en met 70 mm BouwPlaat 210: geluidisolatie 53 (-3;-9) dB en 
brandwerendheid EI 60.

(****) Testrapporten geluid en brand zijn op aanvraag beschikbaar.

Scheidingswanden met houten skelet
ROCKWOOL isolatie in scheidingswanden met 

een houten skelet levert een belangrijke bijdrage 

aan zowel de thermische isolatie, geluidsisolatie 

als de brandwerendheid.

VERWERKINGSASPECTEN 
Dankzij haar flexibiliteit kan ROCKWOOL isolatie 

gemakkelijk en zeer efficiënt tussen de houten 

stijlen worden geplaatst. Door enkele millimeters 

overbreedte aan te houden past de isolatie zelf-

klemmend, dus zonder verdere bevestigingsmid-

delen, tussen de houten stijlen en sluit ze zonder 

naden of kieren aan.

Naast BouwPlaat 210 kunnen ook BouwPlaat 

201 VARIO en 211 VARIO toegepast worden. Deze 

VARIO-producten zijn specifiek gemaakt voor hart-

op-hart houtafstanden van 400 en 600 mm. Ze 

worden namelijk geleverd in een breedte van 380 en 

580 mm, waarbij ze door de bijzondere VARIO-tech-

niek (een ‘harmonica-zijde’) 50 mm indrukbaar zijn.

Eventuele passtukken voor de isolatie zijn gemak- 

kelijk op maat te snijden met een (ROCKWOOL) 

isolatiemes. De noodzaak van passtukken is tot een 

minimum terug gebracht, door de dimensionering 

van de ROCKWOOL producten.

Voorbeeldconstructie

1.  Houten regelwerk
2.   BouwPlaat 201 VARIO 

of 211 VARIO
3.   Gipskarton- of 

gipsvezelplaat
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PRODUCTINFORMATIE

BouwPlaat 210

Productomschrijving 

Lichte, veerkrachtige rotswolplaat. Volumemassa 

circa 35 kg/m³. 

Toepassing

Geschikt voor thermische, geluidsisolerende en 

brandwerende vulling in metalen en houten 

binnenwanden of voorzetwanden en isolatie van 

hout, wand- en plafondconstructies.

Naast de onbeklede versie is BouwPlaat 210 

naargelang de toepassing ook verkrijgbaar:

■	 	met eenzijdig zwart mineraalvlies;

■	 	met eenzijdig naturel mineraalvlies;

■	 	met eenzijdig sterk dampremmend 

alu- papierlaminaat;

■	 	met eenzijdig sterk dampremmend aluminium 

laminaat.

BouwPlaat 201 VARIO

Productomschrijving

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat met 

speciale randzone. Volumemassa circa 35 kg/m3. 

De speciale zijkant van de VARIO kan wel 50 mm 

worden samengeduwd en is hierdoor altijd

klemmend, zonder op maat te snijden. Dit dankzij 

de ‘harmonica’ zijkant (gepatenteerd 

productieproces).

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, houten wanden, in 

klassiek houten daken en houtskeletbouw. 

Bijzonder geschikt voor wisselende keper- of 

balkafstanden, door de samendrukbare 

randzone.

BouwPlaat 211

Productomschrijving 

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3. 

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in scheidingswanden, tussen houten vloeren en 

bevestigd onder betonnen vloeren.

BouwPlaat 211 VARIO

Productomschrijving

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3.  

De BouwPlaat 211 VARIO kan wel 50 mm worden 

samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend 

zonder op maat te snijden, dankzij de 

‘harmonica’-zijkant. Gepatenteerd 

productieproces.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, in klassiek houten dak en 

bij houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor 

wisselende keper- of balkafstanden, door de 

samendrukbare randzone.
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BouwPlaat 221

Productomschrijving 

Stevige rotswolplaat met een volumemassa van 

circa 55 kg/m3.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in (zware) scheidingswanden, tussen houten 

vloeren en bevestigd onder betonnen vloeren.

BouwPlaat 231

Productomschrijving 

Harde rotswolplaat met een volumemassa van 

circa 70 kg/m³.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in (zware) scheidingswanden, tussen houten 

vloeren en bevestigd onder betonnen vloeren.

Productvoordelen en -prestaties

■	 	Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 	λD = 0,034 W/m.K (BouwPlaat 231 en 

BouwPlaat 221), λD = 0,035 W/m.K (BouwPlaat 

211 (VARIO) en 0,037 W/m.K (BouwPlaat 210 

en BouwPlaat 201 VARIO), volgens NBN EN 

12667;

■	 	Sterk geluidsabsorberend. 

ROCKWOOL VARIO past altijd

De BouwPlaat VARIO is speciaal ontwikkeld voor 

het isoleren van geprefabriceerde houten 

elementen. De speciale zijkant van de VARIO kan 

wel 50 mm worden samengeduwd. Hij past 

daardoor altijd beter tussen twee stijlen en vult 

de ruimte steeds voor 100%. Dat levert niet alleen 

de hoogste isolatiewaarde op, maar ook een 

besparing in manuren van circa 25%. De VARIO 

hoeft immers niet meer precies passend te 

worden gesneden.
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Voorzetwanden worden meestal voor buiten-

muren aangebracht. Dit kan zowel thermische 

als akoestische redenen hebben. ROCKWOOL kan 

beide wensen invullen inclusief verhoging van de 

brandveiligheid van de constructie. De voorzet- 

wanden, afgewerkt met een hout- of gipsachtige 

beplating, zijn bovendien relatief licht en vandaar 

een interessante oplossing bij renovaties.

Met ROCKWOOL zijn traditionele voorzetwanden 

met metalen of houten skelet mogelijk, maar ook 

gelijmde systemen die optimale prestaties bieden 

bij een beperkte dikte. 

Voorzetwanden met metalen skelet
Deze relatief lichte voorzetwanden kunnen 

geluidsisolerende prestaties op niveau van zware 

steenachtige wanden halen, dankzij de 

combinatie van de verende metalen structuur, de 

akoestisch gunstige (‘buigslappe’) gipskarton- of 

gipsvezelbeplating, en de geluidsabsorberende 

ROCKWOOL rotswol. Dit wordt optimaal als de 

metalen staanders de buitenmuur niet raken en 

dus bevestigd zijn tussen vloer en plafond. Vaak is 

dit in renovaties noodzakelijk wegens ongelijk-

heden van de bestaande muur, of wanneer men 

niet zeker is of de muur vrij is van vochtdoorslag.

Door de koudebrugwerking van de metalen 

profielen scoort dit type voorzetwand thermisch 

weliswaar minder goed dan houten of gelijmde 

wanden. Wanneer dit thermisch vereist is, kan

evenwel een doorgaande isolatielaag worden 

aangebracht tussen bestaande muur en 

voorzetwand, zodat het koudebrugeffect van de 

profielen vrijwel geneutraliseerd wordt.

Op de metalen profielen wordt steeds een lucht- / 

dampscherm aangebracht, waardoor mogelijke 

aftekening op de binnenbeplating (als gevolg van 

bouwfysische verschillen in de profielzone-

isolatiezone) wordt vermeden. Als scherm kan 

ROCKWOOL Rockfol PE dampremmende en 

luchtdichte folie worden toegepast met dubbele 

kleefband op de profielen en met circa 10 

centimeter overlappende naden die worden 

afgedicht met ROCKWOOL Rockfol KB1 tape.

Geluidsisolatie

ROCKWOOL rotswol werkt geluidsabsorberend 

binnen de wandopbouw en verbetert hierdoor de 

geluidsisolatie. In laboratoria kunnen met dit 

constructieprincipe van voorzetwand hoge 

prestaties worden gehaald; tot 20 dB verhoging van 

de geluidsisolatie. In de bouwpraktijk is dit minder 

naargelang de bestaande muuropbouw, over-

drachtsverlies via aansluitende vloeren en dwars-

muren en aanwezigheid van ramen en deuren.

Brandwerendheid

Met de onbrandbare ROCKWOOL rotswol in de 

voorzetwand wordt voortzetting van brand sterk 

vertraagd en verbetert de brandwerendheid van 

de basismuur dus aanmerkelijk. Richtinggevend 

is een verbetering van 30 minuten met 

enkelvoudige gips(vezel)beplating en 60 minuten 

met dubbele beplating.

8.2  VOORZET WANDEN
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VERWERKINGSASPECTEN
Het aangewezen isolatieproduct voor 

voorzetwanden met metalen skelet is 

ROCKWOOL BouwPlaat 210. De afmetingen van 

dit product zijn afgestemd op de maatvoering van 

de metaalprofielen en de gebruikelijke 

hart-op-hart afstand van 600 mm.

De isolatie plaatst zich gemakkelijk en zonder 

verdere bevestiging (dankzij de rotswolstructuur 

sluiten de isolatieplaten onderling goed aan) 

tegen en tussen de profielen. De isolatiedikte is 

10-15 mm minder dan de profielbreedte om 

tussen de ‘lippen’ van de profielen in te schuiven. 

Passtukken zijn eenvoudig met een (ROCKWOOL) 

isolatiemes te snijden.

Voor specifieke situaties kunnen ook zwaardere 

isolatieplaten zoals BouwPlaat 211, 221 of 231 

worden toegepast. Net als BouwPlaat 210 zijn 

deze 600 mm breed en dus overeenkomend met 

deze gebruikelijke hart-op-hart afstand bij 

metalen structuren.

Een extra thermische barrière is mogelijk met 

een doorgaande isolatielaag tussen basismuur en 

voorzetwand. Deze kan worden uitgevoerd met 

hetzelfde product als tussen de profielen, maar 

bij onzekerheid over vochtdoorslag van de 

basismuur kan ook 433 MONO spouwplaat 

gebruikt worden. Deze plaat is extra 

waterafstotend.

Voorbeeldconstructie

1. Bestaande (spouw)muur
2.  Spouw met eventuele doorgaande isolatielaag met 

BouwPlaat 210-211-221-231 of met Rockfit 433 
MONO

3. Metaalprofiel
4. BouwPlaat 210-211-221-231
5. Rockfol PE dampremmende en luchtdichte folie
6. Gipskartonplaat of gipsvezelplaat (enkel of dubbel)

Voorzetwanden met houten skelet
Voorzien van ROCKWOOL isolatie kunnen deze 

voorzetwanden de thermische en brandwerende 

prestaties van de basismuur sterk verbeteren. 

Ook de geluidisolatie verbetert. Als 

geluidsisolatie het voornaamste doel is dan 

bevelen wij echter een voorzetwand met metalen 

profielen aan.

De toepassing is optimaal als de houten stijlen de 

buitenmuur niet raken en dus bevestigd zijn 

tussen vloer en plafond. Bij renovaties is dit vaak 

noodzakelijk vanwege ongelijkheden in de 

bestaande muur of onzekerheid over eventuele 

vochtdoorslag van de bestaande muur. 
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Tussen basismuur en voorzetwand kan nog een 

doorgaande isolatielaag worden aangebracht. Dit 

is thermisch optimaal, omdat de 

koudebrugwerking van de houten profielen zo 

geneutraliseerd wordt.

Op de houten stijlen wordt een lucht- / 

dampscherm aangebracht, waardoor mogelijke 

aftekening op de binnenbeplating (als gevolg van 

bouwfysische verschillen profielzone-

isolatiezone) wordt vermeden. Hiervoor kan 

ROCKWOOL Rockfol PE dampremmende en 

luchtdichte folie worden toegepast met dubbele 

kleefband op de houten stijlen en met circa 10 

centimeter overlappende naden die worden 

afgedicht met ROCKWOOL Rockfol KB1 tape.

VERWERKINGSASPECTEN
Dankzij haar flexibiliteit kan ROCKWOOL isolatie 

gemakkelijk en zeer efficiënt tussen de houten 

stijlen worden geplaatst. Door enkele millimeters 

overbreedte aan te houden past de isolatie 

zelfklemmend, dus zonder verdere 

bevestigingsmiddelen, tussen de houten stijlen en 

sluit ze zonder kieren aan.

Naast BouwPlaat 210 kunnen ook BouwPlaat 201 

VARIO en 211 VARIO toegepast worden. Deze 

VARIO-producten zijn specifiek gemaakt voor 

hart-op-hart houtafstanden van 400 en 600 mm. 

Ze worden namelijk geleverd in een breedte van 

380 en 580 mm, waarbij ze door de bijzondere 

VARIO-techniek (een ‘harmonica-zijde’) 50 

millimeter indrukbaar zijn.

Eventuele passtukken voor de isolatie zijn 

gemakkelijk op maat te snijden met een 

(ROCKWOOL) isolatiemes. De noodzaak van 

passtukken is tot een minimum terug gebracht, 

door de dimensionering van de ROCKWOOL 

producten.

Voorbeeldconstructie

1. Bestaande (spouw)muur
2.  Spouw met eventuele doorgaande isolatielaag met 

BouwPlaat 210-211-221-231
3. Houten stijlen
4. BouwPlaat 201 VARIO of 211 VARIO
5. Rockfol PE dampremmende en luchtdichte folie
6. Gipskartonplaat of gipsvezelplaat (enkel of dubbel)
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PRODUCTINFORMATIE

Zie BouwPlaat 210, BouwPlaat 201 VARIO, 

BouwPlaat 211, BouwPlaat 211 VARIO, 

BouwPlaat 221, BouwPlaat 231, vanaf pagina 44. 

BouwPlaat 210, BouwPlaat 211, BouwPlaat 211 

VARIO en BouwPlaat 231 zijn ook toepasbaar als 

doorgaande isolatielaag tussen basismuur en 

voorzetwand.

Rockfit 433 MONO

Productomschrijving 

Soepele en waterafstotende rotswolplaat (ca. 45 

kg/m3). 

Toepassing

Geschikt als doorgaande isolatielaag tussen 

basismuur en voorzetwand, specifiek wanneer 

risico op vochtdoorslag niet helemaal  

uitgesloten is.

Productvoordelen en –prestaties
■	 		Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 			λD = 0,035 W/m.K, volgens NBN EN 12667;

■	 	Sterk waterafstotend;

■	 	Sterk geluidsabsorberend.

Rockfol PE

Rockfol PE is een dampremmende polyethyleen 

(PE) folie voor het damp- en luchtdicht afwerken 

aan de binnenzijde van diverse constructies. Door 

de hoge dampdichtheid (Sd = 100 m) is bij een 

juiste uitvoering van de gehele constructie het 

indringen van binnenvocht zo goed als 

uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie 

luchtdicht en worden tochtverschijnselen 

voorkomen. De folie wordt aangebracht op de 

metalen of houten staanders van de voorzetwand 

alvorens de binnenafwerking te plaatsen.

Rockfol KB1

Dit is een enkelzijdige tape voor het luchtdicht 

afplakken van overlappingen bij Rockfol PE.

Gelijmde voorzetwanden
Bij het toepassen van gelijmde voorzetwanden 

‘ontbreekt’ een houten of metalen structuur. Dit 

biedt interessante voordelen zoals minder 

arbeidsgangen bij de plaatsing en minder 

thermisch verlies. Bij de isolatieplaten die 

geschikt zijn voor gelijmde voorzetwanden zit de 

afwerking bovendien al op de plaat. Anderzijds 

gelden ook beperkingen. De ondergrond dient 

voldoende vlak en vochtvrij te zijn. De wand zit 

immers rechtstreeks op de basismuur.

Labelrock 406

Productomschrijving

Labelrock 406 is een Dual Density rotswolplaat 

waarop aan de zichtzijde een afwerking van circa 

10 mm gipskarton is verlijmd. Onderaan de plaat 

is een zone van 30 mm rotswol zonder 

gipskarton. Deze dient als thermische voeg, 

alsook voor het passen van de juiste hoogte.
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Toepassing

Wordt toegepast als thermische en akoestische 

isolatie, als voorzetwand op steenachtige muren 

met of zonder pleisterwerk.

Productvoordelen
■	 	Verhoogt thermische isolatie en comfort, in 

het bijzonder bij renovaties;

■	 	Uitstekende akoestische prestaties door het 

verend karakter van de rotswol, de 

eigenschappen van de gipskartonplaat en de 

afwezigheid van mechanische verankering bij 

toepassing als voorzetwand. Prestaties zijn op 

aanvraag beschikbaar;

■	 	Zeer brandveilig product, EUROCLASS A2-s1, 

d0, volgens NBN-EN 13501-1;

■	 	Snelle en eenvoudige verwerking in één 

arbeidsgang. Damprem, alsook de 

afwerkingslaag in de vorm van gipskarton zit 

reeds op de plaat;

■	 	Gemakkelijke verlijming met lijmdotten op de 

structuurvaste rotswol contactlaag;

■	 	Inwerken van elektrische leidingen in de 

rotswollaag is mogelijk.

VERWERKINGSASPECTEN
De Labelrock 406 wordt met een cementgebonden 

lijmmortel tegen de muur verlijmd. Alvorens de 

Labelrock 406 te verlijmen dient een aantal 

voorbereidende werkzaamheden aan de 

basiswand te worden uitgevoerd:

■	 		Oude behanglagen, loszittende stuc-, 

verflagen en dergelijke. dienen te worden 

verwijderd;

■	 	Stopcontacten en overige elektrische 

aansluitingen (telefoon, radio, etc.) moeten van 

de basiswand naar de voorzetwand worden 

verplaatst;

■	 	Stopcontacten en andere aansluitingen 

moeten vervangen worden door 

opbouwarmaturen;

■	 	Eventueel in de basiswand aanwezige directe 

geluidslekken, bijvoorbeeld wandcontactdozen 

of andere gaten, moeten dichtgemaakt 

worden;

■	 	Eerst wordt er bepaald op welk punt gestart 

wordt met de eerste volle plaat. Meestal zal dit 

in een hoek zijn. Er wordt een verticale lijn 

uitgezet op de bestaande muur zodat de eerste 

plaat waterpas geplaatst kan worden; 

■	 	Zijn er elektrische kabels weg te werken, dan 

worden deze uitgespaard op de rugzijde van de 

isolatieplaat;

■	 	Door de harde rotswol contactlaag, kan de 

lijmmortel eenvoudig op de rugzijde van de 

isolatieplaat worden aangebracht. Dit gebeurt 

met circa 8 lijmdotten per m2, elk met een 

diameter van circa 150 mm en een lijmdikte 

van 10 tot 15 mm. Bij het aandrukken van de 

plaat tegen de muur zal de lijm zich 

gelijkmatig verdelen; 
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■	 	Mechanische bevestigingen met 

schroefverbindingen verminderen de 

geluidsisolatie en moeten vermeden worden;

■	 	Voor een optimaal akoestisch resultaat dient 

de gipskartonplaat van de Labelrock 406 vrij te 

blijven van vloer en plafond. Onderaan de 

isolatieplaat is een zone van 30 mm vrij 

gehouden zonder gipskarton. Met bijsnijden 

van deze strook kan de plaathoogte waar nodig 

precies worden afgesteld op de hoogte binnen 

de ruimte. Bovenaan worden stelblokjes 

gebruikt om de isolatieplaat tijdelijk op te 

spannen. Tegelijk wordt daardoor contact 

tussen gipskarton en plafond vermeden na 

verwijdering van het stelblokje;

■	 	De platen worden goed onderling aangesloten. 

De spleten langs vloer en plafond worden 

nauwkeurig afgekit met een kit die flexibel 

blijft;

■	 	Tenslotte worden de naden tussen de 

gipsplaten onderling, en de hoeken en randen 

van de gipsplaten op de gebruikelijke manier 

afgewerkt met wapeningsband en 

voegenvuller. 
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9.  GEMENE MUREN

De ‘gemene muur’ ofwel een woningscheidende 

wand bij rijwoningen of halfopen woningen in 

traditioneel metselwerk, wordt veelal 

gerealiseerd in de vorm van een ontdubbelde 

muur. Deze constructie is vanuit akoestisch 

oogpunt veel beter dan een massieve muur. 

Meestal betreft het 2 x 14 cm gepleisterd 

metselwerk in snelbouwbaksteen of 

betonblokken en een ankerloze tussenspouw van 

2 tot 5 cm. ROCKWOOL in de spouw biedt 

bovendien diverse voordelen.

Warmte

De thermische regelgeving in de drie Gewesten 

vereist sinds 2015 een Umax van 0,6 W/m².K voor 

scheidingsconstructies tussen twee beschermde 

volumes op aangrenzende percelen. Dit resultaat 

wordt niet met elk type metselwerk gehaald, 

maar met rotswolvulling in de spouw lukt dit 

steeds. Een beter resultaat is bovendien 

wenselijk om warmteverlies te beperken bij 

wachtgevels of als het aangrenzende gebouw 

langdurig niet wordt verwarmd.

Geluid

Ankerloze spouwmuren met 2 x 14 cm 

bepleisterd metselwerk scoren al erg goed op het 

gebied van geluidsisolatie. Met metselwerk van 

1000 kg/m³ bedraagt het muurgewicht zo’n 300 

kg/m², wat massief al circa 50 dB aan 

geluidisolatie zou opleveren (volgens 

massakromme in EN 12354-1). Door de ankerloze 

spouw verbetert dit nog met circa 10 dB tot een 

Rw-waarde van circa 60 dB.

Toch is opvulling van de spouw met rotswol 

akoestisch gezien aan te bevelen. Typische 

spouwresonanties door ‘staande golven’ worden 

hierdoor geneutraliseerd. De isolatie voorkomt 

tevens ongewenste contactbruggen door 

mortelbaarden of valspecie. Bij luchtlekken als 

gevolg van onzorgvuldig aangebrachte 

muuropeningen voor leidingen, elektradozen enz. 

wordt bovendien luchtdoorslag via de spouw 

vermeden.

Hoe breder de spouw, hoe optimaler op 

akoestisch vlak. Om reden van ruimtebeperking 

wordt meestal een smalle spouw voorzien. Om 

deze reden heeft ROCKWOOL al voor spouwen 

vanaf 20 mm geschikte producten beschikbaar.

Brandveiligheid

Open spouwen kunnen bij onbedoelde 

luchtinfiltraties aanleiding geven tot inwendige 

luchtcirculatie. Dit is nadelig bij brand. Rotswol 

isolatie verhindert luchtcirculatie, maar creëert 

als onbrandbaar materiaal bovendien een sterke 

brandwerende barrière die branddoorslag tussen 

gebouwen geen kans geeft.
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VERWERKINGSASPECTEN
■	 	Muur ontdubbelen vanaf de funderingen;

■	 	Mortelbaarden verwijderen aan de spouwzijde 

van de eerste muurhelft. Lichte ongelijkheden 

worden verder opgevangen door de isolatie;

■	 	Als het zichtbaar metselwerk betreft een 

vertinningslaag aanbrengen aan de spouwzijde 

om voldoende luchtdichtheid te waarborgen;

■	 	Isolatieplaten onderling goed aansluitend en 

ongecomprimeerd plaatsen. Eventuele 

valspecie op de isolatie verwijderen alvorens 

de volgende platen aan te brengen;

■	 	De tweede muurhelft mee opmetselen, 

waarbij de isolatie spouwvullend is, maar niet 

wordt samengedrukt;

■	 	Volledig ankerloos doorgaan tot aan het dak, 

met ROCKWOOL producten is dit mogelijk 

zonder inzakking. Mocht in specifieke 

omstandigheden toch een verbinding nodig 

zijn, dan werken met een verende koppeling.

PRODUCTINFORMATIE

Rockfit 433 MONO

Productomschrijving

Rockfit 433 MONO is een soepele en 

waterafstotende rotswolplaat. Volumemassa 

ca. 45 kg/m3.

Toepassing

Rockfit 433 MONO in de dunnere diktes is 

uitermate geschikt als akoestische onderbreking 

in woningscheidende wanden (gemene muren).

Rockfit 433 PLUS
Productomschrijving

Rockfit 433 PLUS is een extra stevige 

rotswolplaat. 

Volumemassa circa 70 kg/m3.

Toepassing

Rockfit 433 PLUS in de dunnere diktes is tevens 

uitermate geschikt als akoestische onderbreking 

in woningscheidende wanden (gemene muren). 

Productvoordelen en -prestaties
■	 	λD = 0,034 W/m.K (Rockfit 433 PLUS dikte t/m 

70 mm), λD = 0,035 W/m.K (Rockfit 433 MONO), 

volgens NBN EN 12667;

■	 	Blijvend gegarandeerde isolatiewaarde, geen 

thermische veroudering;

■	 	Geen warmteverliezen dankzij naadloze 

aansluiting van de rotswolstructuur;

■	 	Geen uitzetting of krimp, onderlinge voegen 

blijven steeds dicht, dus geen thermisch 

verlies; 

■	 	Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1; 

■	 	Verhoogt de brandveiligheid van de 

constructie;

■	 	Zeer geluidabsorberend, verbetert de 

geluidisolatie van de constructie;

■	 	Gemakkelijk te verwerken, waardoor 

aanzienlijke besparing op verwerkingstijd;

■	 	Producten beschikbaar met specifieke 

geschiktheid voor volledige spouwmuurvulling;
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VERWERKINGS ASPECTEN
ROCKWOOL heeft producten die kunnen worden 

toegepast als verende laag in zwevende vloeren; 

Zwevende VloerPlaat 501, Zwevende VloerPlaat 

504 en Floorrock HP. Deze drie zwevende 

vloerplaten zijn toepasbaar in nagenoeg alle 

voorkomende situaties van vloerbelasting en 

dekvloertypes. Leidraad voor dimensionering, 

verwerking en/of uitvoering zijn de volgende 

documenten:

■	 	WTCB technische voorlichting 189: Dekvloeren, 

deel 1: materialen, prestaties, keuring;

■	 	WTCB technische voorlichting 193: Dekvloeren, 

deel 2 uitvoering;

■	 	SBR/WTCB Cementgebonden gietvloeren.

Voorbeeldconstructie

1. Draagvloer beton (of hout)
2.  Zwevende VloerPlaat 501 / VloerPlaat 504 / 

Floorrock HP
3. Waterkerende folie
4.  Cementgebonden of anhydriet dekvloer met 

vloerafwerking

Plaatsing

Draagvloer

■	 	Zorg voor een vlakke ondergrond. Lichte lokale 

oneffenheden vormen geen probleem, omdat 

deze worden opgevangen door het 

isolatiemateriaal;

■	 	Leidingen op de draagvloer moeten worden 

ingebed in een laag van egalisatiemortel. Voor 

de meest optimale isolatie van contactgeluid 

worden geen leidingen in de isolatielaag 

geplaatst. Zo behoudt de isolatie een 

gelijkmatige veerkracht over het gehele 

oppervlak;

■	 	Wanneer het een nieuwe steenachtige 

draagvloer betreft, moet deze voldoende droog 

zijn, alvorens isolatie en dekvloer kunnen 

worden aangebracht. Idem uiteraard voor een 

egalisatielaag. Bij twijfel wordt eerst een folie 

op de draagvloer gelegd.

Vloerisolatie

■	 	Plaats de isolatieplaten gewoon naadloos 

tegen elkaar. Passtukken, die nodig zijn op 

uiteinden of bij aansluitingen, kunnen 

eenvoudig op maat worden gesneden met 

behulp van een (ROCKWOOL) isolatiemes;

■	 	ROCKWOOL zwevende vloerplaten worden 

éénlaags gelegd. Als om thermische redenen 

een lagere U-waarde nodig is dan mogelijk 

met de beschikbare diktes van de vloerplaten, 

wordt bijkomend geïsoleerd tegen de 

onderzijde van de vloer;

10.  VLOEREN
10.1  ZWEVENDE VLOEREN
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■	 	Voorkom zoveel mogelijk het belopen van de 

isolatie. Plaats daarom de waterkerende folie 

zo snel mogelijk. Werk eventueel met 

loopplanken.

Randisolatie

■	 	De stroken van randisolatie zijn voornamelijk 

bedoeld om flankerende overdracht van 

contactgeluid via de muren te verhinderen. De 

stroken zijn minstens 8 mm dik en bestaan uit 

ROCKWOOL Kantstrook of uit schuimband. 

Waterkerende folie bij toepassing van een 

“natte” (steenachtige) dekvloer

■	 	De waterkerende laag bestaat bijvoorbeeld uit 

een polyethyleenfolie. Deze voorkomt tijdens 

de uitvoeringsfase infiltratie van nat 

dekvloermateriaal en zorgt dat de dekvloer 

naar boven toe droogt en niet naar beneden;

■	 	De folie wordt geplaatst met overlappingen 

van circa 100 mm. In geval van erg natte 

species worden de overlappingen ook met tape 

afgedicht;

■	 	De folie wordt langs de muurkanten opgezet 

met minstens de hoogte van de later aan te 

brengen dekvloer en afwerking;

■	 	Als de waterkerende folie geplaatst is, kan de 

isolatielaag voorzichtig worden belopen. Dit is 

bijvoorbeeld nodig voor het plaatsen van een 

vloerverwarmingsnet. Het belopen dient 

weliswaar beperkt te blijven tot strikt 

noodzakelijke werkzaamheden.

Dekvloer

■	 	Inzake mechanische sterkte wordt de dekvloer 

bij voorkeur gedimensioneerd op basis van de 

karakteristieke buigtreksterkte van het 

dekvloermateriaal overeenkomstig NBN EN 

13813. Voor woongebouwen is een minimum 

dikte van 50 tot 70 mm met zandcement 

dekvloer en 30 tot 40 mm met anhydriet 

dekvloer richtinggevend. Zandcement 

dekvloeren worden voorzien van een 

spanningsverdelende wapening;

■	 	Bij toepassing van vloerverwarming wordt de 

dekvloerdikte vergroot met de dikte van de 

buizendiameter en tenminste met 15 mm. De 

dekking op de vloerverwarmingsbuis bedraagt 

minstens 25 mm;

■	 	Andere leidingen dan voor vloerverwarming 

worden afgeraden in de dekvloer. Ze komen bij 

voorkeur in een egalisatielaag op de 

draagvloer;

■	 	Droge dekvloeren (houtachtig, gipsvezelplaat, 

etc.) worden in 2 lagen gelegd met 

geschrankte naden. Beide lagen worden 

onderling geschroefd of verlijmd. De dekvloer 

moet immers voldoende stijf zijn om vooral 

aan de randen van het vloerveld het gewicht 

van meubels te kunnen opvangen zonder grote 

lijnbelasting op de isolatie te veroorzaken. 

Daarom wordt hier altijd Zwevende VloerPlaat 

504 of Floorrock HP in één laag toegepast.
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Vloerafwerking en plinten

■	 	In geval van een natte dekvloer, wordt de 

vloerbedekking pas aangebracht wanneer de 

dekvloer voldoende is gedroogd. Minstens één 

week wachttijd per centimeter dekvloerdikte 

tot 50 mm en twee weken per centimeter 

boven 50 mm dikte is hierbij richtinggevend;

■	 	Plinten worden tegen de muren geplaatst en 

mogen de vloer niet raken om flankerende 

geluidsoverdracht te vermijden. De voeg tussen 

vloer en plint wordt nadien afgekit met een 

soepel en waterdicht materiaal.

Contactgeluid

De belangrijkste eigenschap voor toepassing van 

rotswol in een zwevende vloer is demping van 

contactgeluid. De akoestische norm NBN 

S-01-400 dateert al van 1977. Voor 

woongebouwen verscheen in 2008 de nieuwe 

norm NBN S01-400-1. Na 30 jaar was een 

inhaalbeweging zeker verantwoord en de eisen 

werden meteen zeer streng gesteld. Ook voor 

andere gebouwtypes (kantoren, scholen, etc.) 

zijn nieuwe ontwerpen in voorbereiding. Meer 

informatie zie hoofdstuk 13.2.  

Met ROCKWOOL zwevende vloerproducten 

tussen de draag- en de dekvloer kan de demping 

van contactgeluid, naargelang de 

vloersamenstelling, tot zelfs meer dan 30 dB 

verbeteren. Hierdoor zijn met ‘normale’ 

vloerdiktes en –gewichten prestaties mogelijk 

waarvoor anders massieve betonvloeren van 

circa 800 kg/m² of zwaarder nog noodzakelijk 

zouden zijn.

■	 	Massieve betonvloer 10 cm of holle welfsels  

15 cm (~ 240 kg/m²): Ln,W ~ 86 dB;

■	 	Idem + ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat + 7 

cm chape (~ 380 kg/m²): ∆LW ~ 27 dB, Ln,W ~ 59 

dB (demping contactgeluid vergelijkbaar met 

een massieve vloer van circa 700 kg/m²).

	 	Per cm extra draagvloerdikte: ∆LW nog circa 

0,75 tot 1 dB extra. Per cm extra dekvloerdikte: 

∆LW nog circa 1,5 tot 2 dB extra.  

Voorbeeld : 15 cm massieve betonvloer + 

ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat + 10 cm 

 zandcement: Ln,W ~ 50 dB;

■	 	Idem + ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat + 4 

cm anhydriet (~330 kg/m²): ∆LW ~ 30 dB, Ln,W ~ 

56 dB (demping contactgeluid vergelijkbaar 

met een massieve vloer van circa 800 kg/m². 

(dekvloeren met anhydriet hebben de beste 

akoestische prestatie, zelfs bij minder dikte).

  Per cm extra draagvloerdikte: ∆LW nog circa 

0,75 tot 1 dB extra. Per cm extra dekvloerdikte: 

∆LW nog circa 1,5 tot 2 dB extra.

  Voorbeeld : 15 cm massieve betonvloer + 

ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat + 8 cm 

anhydriet: Ln,W ~ 45 dB.

 Berekeningen zijn gebaseerd op proefverslagen 

Peutz A1271-2 en Peutz A1623-2.

Luchtgeluid

Net als voor contactgeluid heeft de NBN 

S01-400:2008 sterk verhoogde eisen voor isolatie 

van luchtgeluid voorzien vergeleken met de oude 

norm van 1977. Meer informatie zie hoofdstuk 

13.2.
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Een steenachtige zwevende vloer voorzien van 

een ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat heeft een 

optimale opbouw voor goede geluidsisolatie.  

De prestatie zal circa 12 dB beter zijn dan bij een 

massieve vloer van hetzelfde gewicht. De isolatie 

laat het geheel functioneren als een massa-veer-

massa systeem.

■	 	Massieve betonvloer 10 cm of holle welfsels  

15 cm + 5 cm chape (~ 350 kg/m²): RW ~ 53 dB;

■	 	Idem met ROCKWOOL Zwevende VloerPlaat 

onder de chape: RW ~ 65 dB; 

■	 	Per cm extra draagvloer- of chapedikte RW nog 

circa + 1 dB.

Berekeningen zijn gebaseerd op massakromme 

van NBN-EN 12354-1 bijlage B2.

PRODUCTINFORMATIE

Zwevende VloerPlaat 504

Productomschrijving

Zeer harde rotswolplaat (volumemassa circa 140 

kg/m3) voor zwevende vloeren met hoge 

draagkracht. Samendrukbaarheidsklasse CP3 

volgens NBN EN 12431. Met Zwevende VloerPlaat 

504 kan optimaal geluidscomfort voor een 

zwevende vloertoepassing worden gerealiseerd. 

Dynamische stijfheid s’ volgens NBN EN 29051-1: 

■	 	Voor dikte 20 mm: s’ = 30 MN/m3;

■	 	Voor diktes 30 t/m 90 mm: s’ = 35 MN/m3;

■	 	Voor diktes 100 t/m120 mm: s’ = 30 MN/m3.

Toepassing

■	 	Voor gebruiksbelasting tot 4 kPa (circa 400 kg/

m2) met steenachtige dekvloer;

■	 	Voor gebruiksbelasting tot 2 kPa (circa 200 kg/

m2) met droge dekvloer (houtachtig, 

gipsvezelplaat, etc.);

■	 	Eénlaagse dikte tot 120 mm mogelijk zodat 

tegelijk ook aan hoge thermische eisen kan 

voldaan worden;

■	 	Vloerverwarming mogelijk op 

bouwstaalmatten met metaaldraad 

vastgemaakt, of gelegd in noppenplaten, of op 

de isolatie vastgeklikt in leidingstrips of in 

clips met grote winding. 

De Zwevende VloerPlaat 504 wordt éénlaags 

gelegd voor de bedoelde gebruiksbelasting. 

Onder steenachtige dekvloeren is tweelaags 

leggen mogelijk (bijvoorbeeld om leidingen in de 

onderste laag te verwerken) maar de 

gebruiksbelasting is dan beperkt tot 2 kPa.

Zwevende VloerPlaat 501

Productomschrijving

Draagkrachtige rotswolplaat (volumemassa circa 

100 kg/m3) met zeer gunstige dynamische 

stijfheid, voor een optimaal akoestisch 

vloercomfort. Samendrukbaarheidsklasse CP5 

volgens NBN EN 12431. Dynamische stijfheid 

volgens NBN EN 29051-1:

■	 Voor dikte 20 mm: s’ = 18 MN/m3;

■	 Voor dikte 25 mm: s’ = 13 MN/m3;

■	 Voor dikte 30 mm: s’ = 11 MN/m3.
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Toepassing

■	 	Voor gebruiksbelasting tot 2 kPa (circa 200 kg/

m2) met steenachtige dekvloer;

■	 	Vloerverwarming mogelijk op 

bouwstaalmatten met metaaldraad 

vastgemaakt, of gelegd in noppenplaten.

De Zwevende VloerPlaat 501 wordt éénlaags 

gelegd. Wanneer om thermische reden een 

grotere dikte nodig is dan leverbaar, wordt ze 

gecombineerd met een quasi-onsamendrukbare 

isolatielaag bijvoorbeeld met Rhinoxx D.

Floorrock HP

Productomschrijving

Extra harde rotswolplaat (volumemassa ca. 150 

kg/m3) met hoge weerstand tegen indrukking. 

Getest in lange termijnsproef voor zeer hoge 

gebruiksbelasting. Samendrukbaarheidsklasse 

CP2 volgens EN 12431.

Dynamische stijfheid s’ volgens NBN EN 29052-1:

■	 	Voor dikte 12 mm: s’ = 75 MN/m³;

■	 	Voor dikte 20 mm: s’ = 48 MN/m3;

■	 	Voor dikte 25 mm: s’ = 29 MN/m3;

■	 	Voor dikte 30 mm: s’ = 27 MN/m3;

■	 	Voor dikte 40 mm: s’ = 21 MN/m3.
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Toepassing

■	 	Voor gebruiksbelasting tot 10 kPa (circa 1.000 

kg/m2) met steenachtige dekvloer (getest in 

lange termijnsproeven volgens EN 1606). 

Hierdoor wordt akoestische vloerisolatie van 

bijvoorbeeld supermarkten of bibliotheken 

mogelijk;

■	 	Vloerverwarming mogelijk op bouwstaalmatten 

 met metaaldraad vastgemaakt, of gelegd in 

noppenplaten, of op de isolatie vastgeklikt in 

leidingstrips of in clips met grote winding.

Plaattype Floorrock HP wordt éénlaags gelegd. 

Wanneer om thermische reden een grotere dikte 

nodig is dan leverbaar wordt ze gecombineerd 

met een quasi-onsamendrukbare isolatielaag 

bijvoorbeeld met Rhinoxx D. Tweelaags plaatsen 

van Floorrock HP (bijvoorbeeld om leidingen in de 

onderste laag te verwerken) is ook mogelijk, 

maar in dat geval geldt beperking van de 

gebruiksbelasting tot 5 kPa.

Productvoordelen en –prestaties
■	 	Gebruiksbelasting van 2 kPa tot 10 kPa voor 

zowel voor wooncomfort als zware belasting;

■	 	Optimale isolatie van contactgeluid door 

specifieke dynamische stijfheid van de plaat;

■	 	λD = 0,035 W/m.K (Zwevende VloerPlaat 501, 

Zwevende VloerPlaat 504 (20 mm) en 

Floorrock HP) en 0,040 W/m.K (Zwevende 

VloerPlaat 504 (30-120 mm), volgens NBN EN 

12667;

■	 	Onbrandbaar. Ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 	Waterafstotend;

■	 	Eenvoudig te verwerken;

■	 	Door de rotswolstructuur sluiten de 

isolatieplaten onderling goed aan;

■	 	De platen zetten zich goed op de ondergrond.

■	 	Lichte lokale ongelijkheden worden door de 

isolatie opgevangen.

ROCKWOOL KantStrook voor de randisolatie 

beschikbaar.
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ROCKWOOL isolatie tussen de balken van een 

houten vloer heeft een positief effect op zowel de 

thermische isolatie, de geluidsisolatie als de 

brandwering. Hierbij kan gedacht worden aan de 

toepassing van ROCKWOOL isolatie in een begane 

grondvloer (boven kelder of kruipkelder), een 

verdiepingsvloer of een zoldervloer met 

onverwarmde zolderruimte.

VERWERKINGSASPECTEN
Dankzij haar flexibiliteit kan ROCKWOOL isolatie 

gemakkelijk en efficiënt tussen de houten balken 

worden aangebracht. Met enkele millimeters 

overbreedte past ze zelfknellend, zonder verdere 

bevestigingsmiddelen, tussen de balken en sluit 

zonder naden of kieren aan. Passtukken voor de 

isolatie zijn gemakkelijk op maat te snijden met 

een (ROCKWOOL) isolatiemes. De noodzaak van 

passtukken is tot een minimum teruggebracht 

door de dimensionering van de ROCKWOOL 

producten.

Al deze ROCKWOOL isolatieproducten zijn 

bovendien onbrandbaar en halen de beste 

EUROCLASS A1, volgens NBN EN 13501-1. Ze 

verbeteren de brandveiligheid. Naargelang de 

samenstelling van de constructie kan deze 30 of 

60 minuten brandwerend worden gemaakt.

Begane grondvloer

In een vloer boven een kelder of kruipkelder 

wordt isolatie tussen de balken vooral om 

thermische redenen toegepast. Bovendien 

verhoogt de isolatie het ‘voetcomfort’ aanzienlijk. 

De ‘koudeval’ op de vloer (verschil 

vloertemperatuur ten opzichte van de 

temperatuur in de woonruimte) wordt veel 

kleiner.

Een eventueel dampscherm komt steeds aan de 

‘warme zijde’ van de vloer, om migratie van 

warme lucht te verhinderen, die inwendige 

condensatie aan de ‘koude zijde’ zou kunnen 

veroorzaken. Bij daken is  die warme zijde 

uiteraard de onderzijde, maar bij begane 

grondvloeren is het de bovenzijde. Bouwfysisch 

gezien is een dampscherm in deze vloersituatie 

niet nodig, maar wel aanbevelenswaardig voor 

optimale luchtdichtheid en soms zelfs vereist 

afhankelijk van de afwerkingsmaterialen op de 

vloer.

Aan de (kruip)kelderzijde kan ook een folie 

geplaatst worden voor een betere luchtdichtheid 

en optimaal thermisch rendement van de vloer. 

Dit dient een dampopen folie te zijn.

10.2  VLOEREN MET HOUTEN BALKEN
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Verdiepingsvloer

In de vloeren tussen verdiepingen wordt isolatie 

meestal vanwege geluidsreductie toegepast. Een 

gewone houten balkenvloer is vrijwel niet 

geluidsisolerend en tevens erg storend vanwege 

contactgeluid (hinder van voetstappen). 

ROCKWOOL rotswol is sterk geluidsabsorberend 

en toegepast tussen de balken vergroot het de 

geluidisolatie van de vloer aanzienlijk.

Afhankelijk van de situatie zijn ook combinaties 

mogelijk van isolatie tussen de balken met een 

zwevende vloeropbouw boven de balken.

Zoldervloer

Betreft het een vloer met een bewoonde 

zolderruimte, dan zit de thermisch bedoelde 

isolatie in de dakhelling en is de vloerisolatie 

meestal bedoeld als geluidisolatie. Kijk in dat 

geval bij de alinea ‘Verdiepingsvloer’.

In een vloer met onbewoonde en dus ook 

onverwarmde zolderruimte is isoleren tussen de 

balken thermisch bedoeld en wordt de nodige 

isolatiedikte bepaald volgens de Uc-eisen. Aan de 

‘warme zijde’, in dit geval dus aan de onderzijde 

van de vloer, wordt een dampscherm aangebracht 

met Rockfol PE alvorens met gipsplaten of ander 

materiaal af te werken. Door te isoleren tussen 

de balken kan zonder hoogteverlies een 

houtachtige vloer op de balken worden 

aangebracht, zodat de zolder voor opslag kan 

worden gebruikt.
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2 x 9 cm BouwPlaat 210 

9 cm BouwPlaat 210 
en gipsplaat 

Geluidprestaties, lucht- en contactgeluid

Verbetering met ROCKWOOL isolatieproducten

Luchtgeluid

Contactgeluid

■	 		Vloer zonder isolatie: Ln,w (C1) = 91 (-4) dB 

■	 		Vloer met 9 cm BouwPlaat 210*: Ln,w (C1) = 81 (-1) dB

■	 		Vloer met 2 x 9 cm BouwPlaat 210*: Ln,w (C1) = 76 (0) dB 

■	 		Vloer: met 9 cm BouwPlaat 210* en gipsplaat : Ln,w (C1) = 72 (1) dB 

* Metingen zijn gebeurd met BouwPlaat 201. Deze plaat is vervangen door BouwPlaat 210. Peutz heeft voor de 
BouwPlaat 210 een gelijkwaardigheidsverklaring uitgegeven: Peutz D 2800-1-RA-002.

Voor meer detailinformatie is het rapport Peutz A 1376-1 op aanvraag verkrijgbaar. 

■	 	Vloer zonder isolatie: Rw (C;Ctr) = 26 (-1,-2) dB

■	 	Vloer met 9 cm BouwPlaat 210*: Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-6) dB 

■	 	Vloer met 2 x 9 cm BouwPlaat 210*: Rw (C.Ctr) = 40 (-2;-7) dB

■	 	Vloer met 9 cm BouwPlaat 210* en gipsplaat : Rw (C:Ctr) = 48 (-3;-8) dB

* Metingen zijn gebeurd met BouwPlaat 201. Deze plaat is vervangen door BouwPlaat 210. Peutz heeft voor de 
BouwPlaat 210 een gelijkwaardigheidsverklaring uitgegeven: Peutz D 2800-1-RA-002.
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Zowel de isolatie van lucht- als contactgeluid 

wordt aanzienlijk verbeterd door de toepassing 

van ROCKWOOL isolatie tussen de houten balken, 

zelfs als de balken aan de onderzijde niet verder 

afgewerkt zouden worden. In combinatie met 

bijvoorbeeld een gipskarton beplating onder de 

balken, ontstaat een vloer met ingesloten 

luchtspouwen; wat optimaal werkt.
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PRODUCTINFORMATIE

BouwPlaat 201 VARIO

Productomschrijving

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat met 

speciale randzone. Volumemassa circa 35 kg/m3. 

De speciale zijkant van de VARIO kan wel 50 mm 

worden samengeduwd en is hierdoor altijd

klemmend, zonder op maat te snijden. Dit dankzij 

de ‘harmonica’ zijkant (gepatenteerd productie-

proces).

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, in klassiek houten daken 

en houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor 

wisselende keper- of balkafstanden, door de 

samendrukbare randzone.

BouwPlaat 211 VARIO

Productomschrijving

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3. 

De BouwPlaat 211 VARIO kan wel 50 mm worden 

samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend 

zonder op maat te snijden, dankzij de 

‘harmonica’-zijkant. Gepatenteerd 

productieproces.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen houten vloeren, in klassiek houten dak en 

bij houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor 

wisselende keper- of balkafstanden, door de 

samendrukbare randzone.
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Rockflex 214 / 224

Productomschrijving

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat, geleverd op 

rol. De plaat op rol is gemakkelijk op maat te 

snijden. Toepasbaar voor alle keper- of 

balkafstanden tot maximum 600 mm.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen kepers van hellende daken en 

zoldervloeren.

DeltaPlaat 212

Productomschrijving

Halfharde rotswolplaat, diagonaal in twee gelijke 

driehoeken gesneden (gepatenteerd). Door beide 

helften ten opzichte van elkaar te verschuiven 

verandert de plaatbreedte. Een plaat voldoet voor 

alle keperafstanden.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

tussen de kepers in hellende daken, vloeren en 

houtskeletbouw.

Productvoordelen en -prestaties
■	 		Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 		λD = 0,035 W/m.K (BouwPlaat 211 VARIO en 

Rockflex 224), λD = 0,036 W/m.K (DeltaPlaat 

212),  0,037 W/m.K (BouwPlaat 201 VARIO),  

λD = 0,040 W/m.K (Rockflex 214) volgens NBN 

EN 12667;

■	 		Sterk geluidabsorberend, verbetert 

geluidisolatie van een constructie.
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Rockfol PE

Rockfol PE is een dampremmende polyethyleen 

(PE) folie voor het damp- en luchtdicht afwerken 

aan de binnenzijde van diverse constructies. 

Dampremmende en luchtdichte folie voor 

geventileerde en niet-geventileerde constructies. 

Door de hoge dampdichtheid (Sd = 100 m) is bij 

een juiste uitvoering van de gehele constructie 

het indringen van binnenvocht zo goed als 

uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie 

luchtdicht en worden tochtverschijnselen 

voorkomen. De folie wordt aangebracht op de 

houten structuur van het binnenspouwblad 

alvorens de binnenafwerking te plaatsen.

Systeemcomponenten

		Voor een juiste verwerking van Rockfol PE is een 

aantal hulpmaterialen beschikbaar:

■	 		Rockfol KB1: enkelzijdige tape voor het 

luchtdicht afplakken van overlappingen;

■	 		Rockfol DK: zelfklevende afdichtingskit voor 

het luchtdicht aansluiten van de Rockfol PE op 

bouwmuren en dergelijke.
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Behalve in steenachtige en zwevende vloeren of 

tussen vloeren met houten balken, kan 

ROCKWOOL ook worden toegepast als isolatie 

aan de onderzijde van steenachtige vloeren, 

bijvoorbeeld in kelders of kruipruimtes. Voor deze 

toepassingen zijn ROCKWOOL BouwPlaat 211 en 

BouwPlaat 221 zeer geschikt.

VERWERKINGSASPECTEN
De onderzijde van de vloer dient min of meer vlak 

te zijn. Relatief kleine onregelmatigheden kunnen 

probleemloos door de isolatie worden opgevangen. 

Verder moet de vloer droog zijn en ook stofvrij in 

het geval er lijmankers worden gebruikt.

ROCKWOOL BouwPlaat 211 en BouwPlaat 221 zijn 

voldoende stevig om indrukking door rozetten of 

clips ter hoogte van de bevestigers te beperken. Bij 

het isoleren worden de platen gewoon tegen 

elkaar geplaatst. Beide plaattypes zijn optioneel 

leverbaar met naturel of zwart mineraalvlies, wat 

zowel voor het zicht als het verminderen van 

stofaanslag belangrijk kan zijn. Indien nodig kan 

ook dampremmende afwerking met aluminium 

bekleding worden geleverd.

Kortere of smallere passtukken, bij aansluiting op 

muren of bij andere onderbrekingen, worden 

eenvoudig op maat gesneden met behulp van een 

(ROCKWOOL) isolatiemes. De passtukken snijdt u 

met een overmaat van enkele millimeters, voor 

een goede aansluiting met dichte voegen tijdens 

de plaatsing.

Bevestiging

■	  Boorankers met geïntegreerde klemplaat.  

Na voorboren in de betonvloer worden de 

boorankers door de isolatieplaat heen geprikt 

en met een hamer in de vloer gedreven tot de 

isolatie lichtjes onder de klemplaat knelt;

■	  Lijmankers. Hiermee is het risico op schade 

aan de betonwapening bij boren uitgesloten. 

De ankers worden vooraf op het droge en 

stofvrije oppervlak geplaatst met speciale, 

door de ankerfabrikant meegeleverde lijm.  

De isolatieplaten worden vervolgens door de 

ankers heen geprikt, waarna klemplaatjes 

worden aangebracht zodanig dat de isolatie 

lichtjes knelt. 

Wat betreft het aantal bevestigers, geldt in  

het algemeen:

■	 	5 stuks per isolatieplaat voor diktes tot 75 mm 

(één op elke hoek en nog één in het midden 

van de plaat);

■	 	3 stuks per isolatieplaat voor diktes boven  

75 mm (minder stuks nodig door hogere 

stijfheid van de dikke isolatieplaat, twee op de 

uiteinden van één lange zijde, een derde in het 

midden van de tegenoverliggende lange zijde);

■	 	1 of 2 per passtuk, naargelang de grootte.

10.3  VLOEREN GE ÏSOLEERD AAN DE ONDERZIJDE
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Naast de genoemde ankertechnieken is 

bevestiging alleen met lijm ook mogelijk. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met de aard 

van het oppervlak, isolatiegewicht en eventuele 

windzuigkrachten. Afhankelijk van het lijmtype en 

de omstandigheden, hechten de platen 

onmiddellijk of is tijdelijke ondersteuning nodig. 

Bij deze keuze neemt u best vooraf contact met 

de lijmproducent en/of ROCKWOOL.  

De aanbevolen rotswolproducten zijn ook nu 

ROCKWOOL BouwPlaat 211 of 221.

PRODUCTINFORMATIE

BouwPlaat 211

Productomschrijving 

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat met 

thermische, brandwerende en akoestische 

eigenschappen. Volumemassa circa 45 kg/m3. 

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in scheidingswanden, tussen houten vloeren en 

bevestigd onder betonnen vloeren.

BouwPlaat 221

Productomschrijving 

Stevige rotswolplaat met een volumemassa van 

circa 55 kg/m3.

Toepassing

Geschikt voor thermische en akoestische isolatie 

in (zware) scheidingswanden, tussen houten 

vloeren en bevestigd onder betonnen vloeren.

Productvoordelen en -prestaties
■	 			Onbrandbaar, ingedeeld in EUROCLASS A1, 

volgens NBN EN 13501-1;

■	 	λD = 0,034 W/m.K (BouwPlaat 221), 

λD = 0,035 W/m.K (BouwPlaat 211), volgens 

NBN EN 12667.

■	 	Sterk geluidabsorberend, verbetert 

geluidisolatie van een constructie.
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ROCKWOOL 810

Productomschrijving

De ROCKWOOL 810 is een concentrisch 

gewikkelde rotswol pijpschaal bekleed met een 

glasvezelversterkte aluminiumfolie, voorzien  

van een zelfklevende overlap.

Toepassing

Deze pijpschaal is geschikt als thermische en 

akoestische isolatie van verwarmingsleidingen  

en sanitaire leidingen.

Productvoordelen

■	  Thermische en akoestische isolatie in één;

■	  Eenvoudige en snelle montage door de 

aangebrachte zaagsnede en zelfklevende 

overlap voor sluiting;

■	  Uitgebreid gamma aan diameters en 

isolatiediktes voor toepassing op metalen en 

kunststofleidingen;

■	  Geschikt als compartimentdoorvoering van 

onbrandbare leidingen (EI30);

■	  Optimale isolatie door grote beschikbare 

isolatiediktes;

■	  Ook toepasbaar op RVS (inox);

■	  Lange levensduur;

■	  Goede pasvorm waardoor de naadverliezen tot 

een minimum beperkt blijven;

■	 Korte terugverdientijd.

ROCKWOOL Flexorock

Productomschrijving

De ROCKWOOL Flexorock is een flexibele rotswol 

pijpschaal bekleed met een glasvezel-versterkte 

aluminiumfolie, voorzien van een zelfklevende 

overlap.

Toepassing

Deze pijpschaal is geschikt als thermische en 

akoestische isolatie van verwarmingsleidingen  

en sanitaire leidingen en kan gemakkelijk 

gebruikt worden voor de isolatie van bochten, 

beugels en appendages.

Productvoordelen

■	 	Thermische en akoestische isolatie in één;

■	 	Flexibele isolatieschaal;

■	 	Eenvoudige en snelle montage door de 

aangebrachte zaagsnede en zelfklevende 

overlap voor sluiting;

■	 	Uitgebreid gamma aan diameters en 

isolatiediktes voor toepassing op metalen en 

kunststof leidingen;

■	 	Optimale isolatie door grote beschikbare 

isolatiediktes;

■	 	Ook toepasbaar op RVS (inox);

■	 	Lange levensduur;

■	 	Goede pasvorm waardoor de naadverliezen  

tot een minimum beperkt blijven;

■	 	Korte terugverdientijd.

11.  TECH NISCHE ISOLATIE
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ROCKWOOL 133

Productomschrijving

De ROCKWOOL 133 isolatiedeken is opgebouwd 

uit stroken rotswol met rechtopstaande vezels, 

verlijmd op een glasvezelversterkte 

aluminiumfolie. 

Toepassing 

Deze lamellendeken is geschikt voor de 

uitwendige thermische en akoestische isolatie 

van ventilatiekanalen en garandeert ook bij 

scherpe hoeken een gelijkblijvende isolatiedikte. 

Productvoordelen

■	  Thermische en akoestische isolatie in één;

■	 	Behoud van isolatiedikte, ook bij rechte 

hoeken;

■	  Snelle montage;

■	 	Toepassing in vluchtwegen, technische kokers, 

etc. mogelijk door optimaal brandgedrag.

ROCKWOOL 133 EF

Productomschrijving

De ROCKWOOL 133 EF (Easy Fit) isolatiedeken is 

opgebouwd uit stroken rotswol met 

rechtopstaande vezels, verlijmd op een 

glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing 

Deze lamellendeken is geschikt voor de 

uitwendige thermische en akoestische isolatie 

van ventilatiekanalen en garandeert ook bij 

scherpe hoeken een gelijkblijvende isolatiedikte. 

ROCKWOOL 133 EF is voorzien van een 

zelfklevende laag met schutfolie.

Productvoordelen

■	 	Thermische en akoestische isolatie in één;

■	 	Behoud van isolatiedikte, ook bij rechte 

hoeken;

■	 	Snelle montage;

■	 	Geen supplementaire lijmen noodzakelijk;

■	 	Gunstig materiaalgebruik door hergebruik van 

snijresten;

■	 	ROCKWOOL 133 EF leidt tot mooie afgewerkte 

oppervlakken omdat in principe fixeerpennen 

overbodig zijn. 
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ROCKWOOL Klimaboard

Productomschrijving

ROCKWOOL Klimaboard is een halfharde 

rotswolplaat voorzien van een glasvezelversterkte 

aluminiumfolie.

Toepassing 

Deze plaat is speciaal geschikt voor de 

thermische en akoestische isolatie van 

horizontale en verticale ventilatiekanalen. 

Productvoordelen

■	  Thermische en akoestische isolatie in één;

■	 	Behoud van isolatiedikte, ook bij rechte 

hoeken;

■	 Snelle montage;

■	 	Toepassing in vluchtwegen en technische 

kokers mogelijk door optimaal brandgedrag;

■	 	ROCKWOOL Klimaboard leidt tot mooi 

afgewerkte oppervlakken.

ROCKWOOL Klimarock

Productomschrijving

ROCKWOOL Klimarock isolatiedeken is 

opgebouwd uit rotswol met verticaal 

georiënteerde vezels, verlijmd op een 

glasvezelversterkte aluminiumfolie. Hierdoor 

biedt Klimarock een hoge flexibiliteit bij 

gelijkblijvende drukvastheid.

Toepassing 

ROCKWOOL Klimarock is bijzonder geschikt voor 

de uitwendige thermische en akoestische isolatie 

van luchtkanalen en warmwaterleidingen.

Productvoordelen

■	 	Thermische en akoestische isolatie in een;

■	 	Behoud van isolatiedikte, ook bij rechte hoeken;

■	 	Snelle montage;

■	 	Toepassing in vluchtwegen, technische kokers 

mogelijk door optimale reactie bij brand.
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Conlit Ductrock

Productomschrijving

Conlit Ductrock is een onbrandbare rotswolplaat 

welke aan één zijde is bekleed met een 

glasvezelversterkte aluminiumfolie. De plaat 

bevat een specifiek granulaat welke in geval van 

brand zijn kristalgebonden water vrijgeeft. Conlit 

Ductrock wordt standaard geleverd in een dikte 

van 60 mm. Het gewicht van de plaat is 

afhankelijk van het toegevoegde granulaat. 

Toepassing

Conlit Ductrock is ontwikkeld voor het 

brandwerend bekleden van metalen rechthoekige 

ventilatiekanalen. Afhankelijk van het toegepaste 

product wordt een brandwerendheid van 

respectievelijk 60, 90 en 120 minuten verkregen. 

Dit voor zowel horizontale als verticale 

luchtkanalen.

Productvoordelen

■	 	Brandwerende, akoestische en thermische 

isolatie in één;

■	 		Ruimtebesparend door slechts 60 mm dikke 

bekledingsdikte;

■	 		Geen (additionele) kragen bij flenzen en 

ophangingen vereist;

■	 		Zowel toepasbaar bij horizontale als verticale 

kanalen, en bij in- en uitwendige 

brandscenario’s (I <--> O);

■	 		Toepasbaar doorheen zowel massieve als 

lichte scheidingsconstructies;

■	 		Snelle montage door gebruik van laspennen 

en/of schroefparkers;

■	 		Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden 

en op maat te brengen;

■	 		Stevig en veilig: getest volgens de Europese 

norm: EN 1366-1:2001.

12.   BRANDWERENDE TOEPASSINGEN
12.1  BRAND BESCHERMING VAN VENTILATIEKANALEN
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Conlit PS EIS 60, 90, 120

Productomschrijving

Het Conlit PS EIS systeem is dé ideale 

brandwerende bekleding voor horizontale ronde 

luchtkanalen met een diameter tot 356 mm. Het 

Conlit PS EIS systeem is voorzien van een 

voorbedrukte glasvezelversterkte aluminiumfolie 

en omvat een reeks standaard diameters van 

luchtkanalen en de daarbij behorende 

isolatiediktes.

Toepassing

Conlit PS EIS pijpschalen worden gebruikt in 

combinatie met brandwerende Conlit Duct 

Bandage voor het brandwerend beschermen van 

ronde luchtkanalen ter plaatse van 

muurdoorvoeringen.

Productvoordelen

■	 	Brandwerende, akoestische en thermische 

isolatie in één;

■	 	Enkellaagse isolatieoplossing;

■	 	Geen (additionele) kragen bij flenzen en 

ophangingen vereist;

■	 	Toepasbaar bij in- en uitwendige 

brandscenario’s;

■	 	Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden 

en op maat te brengen;

■	 	Toepasbaar voor zowel massieve als lichte 

scheidingswanden;

■	 	Makkelijk herkenbaar door voorbedrukte 

aluminiumfolie.

 

Conlit WM EIS 60

Productomschrijving

Conlit WM EIS 60 is een onbrandbare rotswol 

gaasdeken voorzien van een voorbedrukte 

glasvezelversterkte aluminiumfolie. Door de 

voorbedrukte aluminiumfolie is de Conlit WM EIS 

60 gemakkelijk te herkennen en is een 

brandwerendheid tot 60 minuten gegarandeerd. 

Conlit WM EIS 60 wordt standaard geleverd in een 

dikte van 90 mm.

Toepassing

Conlit WM EIS 60 is speciaal ontwikkeld voor het 

brandwerend bekleden van ronde metalen 

luchtkanalen. Dit voor zowel brand van binnen 

naar buiten als brand van buiten naar binnen 

I <--> O.

Productvoordelen

■	 	Brandwerende, akoestische en thermische 

isolatie in één;

■	 Enkellaagse isolatieoplossing;

■	 	Geen (additionele) kragen bij flenzen en 

ophangingen vereist;

■	 	Zowel toepasbaar bij horizontale als verticale 

kanalen, en bij in- en uitwendige 

brandscenario’s;

■	 	Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te knippen 

en op maat te brengen;

■	 	Toepasbaar voor zowel massieve als lichte 

scheidingswanden;

■	 	Makkelijk herkenbaar door voorbedrukte 

aluminiumfolie.
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Conlit Penetration Board

Productomschrijving

Conlit Penetration Board is aan één zijde bekleed 

met een voorgedrukte aluminiumfolie. De andere 

zijde is bekleed met een wit glasvlies. De platen 

zijn per twee stuks verpakt in één doos voor de 

uitvoering van één doorvoering.

Toepassing

Conlit Penetration Board is ontwikkeld voor het 

dichten van openingen in brandwerende construc-

ties waardoor leidingen worden gevoerd. In combi- 

natie met Conlit 150 U en ROCKWOOL 810 schalen 

worden zowel onbrandbare als brandbare 

leidingen brandwerend doorgevoerd doorheen 

wanden en vloeren. De isolatie van de 

leidingdoorvoeringen kan tegen elkaar geplaatst 

worden zonder tussenafstand.

Productvoordelen

■	 		Te gebruiken in combinatie met Conlit 150 U  

of ROCKWOOL 810;

■	 	Makkelijk herkenbaar door de duidelijke 

opdruk op de aluminiumfolie;

■	 	Zowel voor onbrandbare als kunststofleidingen, 

beide leidingtypes mogen gecombineerd worden;

■	 	Zowel voor massieve als gipskartonconstructies;

■	 	Eenvoudig te installeren;

■	 	Optimale brandveiligheid, gecombineerd met 

akoestische en thermische isolatie;

■	 	Getest en beoordeeld door diverse geaccredi-

teerde brandlaboratoria. 

Conlit 150 U

Productomschrijving

Conlit 150 U schalen zijn ontwikkeld voor het 

realiseren van brandveilige doorvoeringen van 

leidingen.

Toepassing

De schalen zijn toepasbaar voor het brandwerend 

doorvoeren van zowel onbrandbare als brandbare 

leidingen, dit voor zowel wanden als vloeren. De 

buitendiameter van de schalen is afgestemd op 

de meest voorkomende diameters gebruikt bij 

kernboringen. Voor het afdichten van grote 

openingen kunnen de Conlit 150 U schalen in 

combinatie met de doorvoeringenplaat Conlit 

Penetration Board worden toegepast.

Productvoordelen

■	 		Goede pasvorm: de buitendiameter is gelijk aan 

diameters kernboringen: 60, 80, 100, 130, 150, 

180, 220, 250, 280, 290, 300, 350 en 400 mm;

■	 		Direct fixeren en centreren van leidingen;

■	 		Makkelijk herkenbaar door de duidelijke 

opdruk op de aluminiumfolie;

■	 		Zowel voor onbrandbare als 

kunststofleidingen;

■	 		Voor zowel massieve als lichte 

scheidingswanden;

■	 		Eenvoudig te installeren;

■	 		Optimale brandveiligheid, gecombineerd met 

akoestische en thermische isolatie;

■	 		Getest en beoordeeld door diverse  

geaccrediteerde brandlaboratoria. 

12.2  BRAND BESCHERMING VAN LEIDINGDOORVOERINGEN
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Conlit 160 U en 160 Alu

Productomschrijving

Conlit 160 U en Conlit 160 Alu zijn onbrandbare 

rotswolplaten met een zeer hoge densiteit. De 

platen zijn zowel onbekleed als met een eenzijdige 

glasvezelversterkte aluminiumcachering leverbaar 

voor een esthetische afwerking.

Toepassing 

Conlit 160 U en Conlit 160 Alu zijn speciaal 

ontwikkeld om de brandwerendheid van diverse 

constructies en bouwkundige onderdelen sterk te 

verbeteren. Ook toepasbaar als halffabrikaat voor 

de productie van gecoate doorvoerplaten, welke 

ingezet worden als brandwerende scheiding 

in grote muuropeningen voor doorvoeren van 

leidingen, kabels en kabelgoten. 

Productvoordelen

■	 	Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig op maat te 

snijden;

■	 	Montage met Conlit Fix of middels 

mechanische bevestiging;

■	 	Zeer lange levensduur met gelijkblijvende 

prestaties;

■	 	Zeer hoge brandwerende prestaties;

■	 	Goede hechting voor de coating;

■	 	Dimensiestabiel (krimpt niet en zet niet uit);

■	 	Onbrandbaar.

Conlit Fire Plug 

Productomschrijving

De Conlit Fire Plug is een cilindrisch vormdeel uit 

hoge densiteit rotswol, afgestemd op de meest 

voorkomende diameters gebruikt bij 

kernboringen.

Toepassing

Conlit Fire Plug is bedoeld als opvulmiddel voor 

eventueel later aan te brengen leidingdoor-

voeringen. Deze stoppen kunnen later eenvoudig 

verwijderd en vervangen worden door een 

ROCKWOOL Conlit 150U.

Productvoordelen

■	 	Goede pasvorm. De buitendiameter is gelijk 

aan diameters kernboringen: 60, 80, 100, 130, 

150, 180, 220, 250 en 280 mm;

■	 	Voor zowel massieve als lichte 

scheidingswanden;

■	 	Zowel toe te passen in wanden en vloeren;

■	 	Eenvoudig te installeren;

■	 	Optimale brandveiligheid, gecombineerd met 

akoestische en thermische isolatie;

■	 	Getest en beoordeeld door diverse 

geaccrediteerde brandlaboratoria.
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Conlit Fix

Productomschrijving

Conlit Fix is een onbrandbare, anorganische lijm 

op waterglasbasis, speciaal ontwikkeld voor de 

montage van Conlit producten in brandwerende 

constructies. 

Toepassing

Conlit Fix wordt voornamelijk toegepast voor de 

onderlinge verlijming van Conlit rotswol. Deze 

lijm wordt gebruikt bij zowel brandwerende 

leidingdoorvoeringen, Conlit Ductrock als Conlit 

Steelprotect Board.

Productvoordelen

■	 	Makkelijk toe te passen door optimale 

consistentie;

■	 	Conlit Fix Cold is aan te brengen bij lichte 

vriestemperaturen tot -7°C;

■	 	Wordt aangeleverd in worsten (1 kg) of in 

emmers (20 kg).

Conlit Kit

Productomschrijving

Conlit Kit is een één component brandwerende 

kit, aangeleverd in een koker.

Toepassing

Conlit Kit wordt toegepast voor het dichten van 

openingen tussen Conlit 150 U pijpschalen en de 

basisconstructie (tot 30 mm). Conlit Kit is licht 

zwellend in geval van brand en zorgt voor een 

perfecte dichting.
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12.3  BRAND BESCHERMING VAN STAALSTRUCTUREN

Conlit Steelprotect Board

Productomschrijving

Conlit Steelprotect Board is een onbrandbare 

rotswolplaat met een zeer hoge densiteit. De 

plaat is zowel onbekleed als met een éénzijdige 

glasvezelversterkte aluminiumbekleding 

beschikbaar.

Toepassing

De hoge densiteit rotswolplaat is speciaal 

ontwikkeld voor het brandwerend bekleden van 

staalconstructies. Ook geschikt als brandwerende 

bescherming voor betonnen contstructies en 

holle kanaalplaat vloeren.

Productvoordelen

■	 	Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden 

en op maat te brengen;

■	 	Licht van gewicht en goed hanteerbaar;

■	 	Getest volgens EN 13381-4;

■	 	Waterafstotend, dit is gunstig bij de montage in 

een open bouwsituatie; 

■	 	Volledig recycleerbaar.
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13.   ACTUELE NORMEN EN REGELS
13.1  THERMISCHE NORMEN EN REGELS

De oliecrisis in 1973 was de directe aanleiding om 

vooral woningen, maar ook andere gebouwen 

thermisch te isoleren. In 1979 volgde een tweede 

oliecrisis. Wallonië decreteerde in 1985 

isolatie-eisen voor nieuwbouw, in 1992 gebeurde 

dat ook in Vlaanderen. Het betrof toen alleen 

eisen voor de thermische schil; het ‘K-peil’. 

In 1997 ontstond het Kyoto-protocol wat België 

verplichtte tot 8% emissiebeperking van 

broeikasgassen in 2012 ten opzichte van het 

niveau in 1990. In 2002 kwam er de EU-richtlijn 

over energieprestatie van gebouwen waarin naast 

thermische isolatie ook andere relevante factoren 

voor het energieverbruik van een gebouw staan 

beschreven. Als gevolg hiervan werd de eis voor 

een K-peil in België uitgebreid met een E-peil. Dit 

gebeurde afzonderlijk voor de Drie Gewesten. 

Ruimtelijke ordening en energiebeleid zijn in 

België geen Federale, maar Regionale 

bevoegdheden.

Umax-waarde

De U-waarde (vroeger de ‘k-waarde’ genoemd) is 

de ‘warmtedoorgangscoëfficiënt’ van een 

bouwdeel (vloer, muur, dak). Hoe beter het 

bouwdeel geïsoleerd is, hoe kleiner de coëfficiënt. 

Deze coëfficiënt is de belangrijkste invloedfactor 

in de berekening van het K-peil. De berekenings-

wijze voor de U-waarde gebeurt volgens NBN 

B62-002:2008, deze is geconformeerd aan NBN 

EN-ISO 6946.

De eis van de maximum U-waarde is in de loop 

der jaren logischerwijs flink aangescherpt. Zo 

volstond in de jaren ‘90 aanvankelijk een Umax 

van 1,0 voor buitenmuren en 0,6 voor de daken. 

Deze U waarden zijn na 2012 verder 

aangescherpt. In 2016 is in Vlaanderen en 

Wallonie een Umax van 0,24 vereist voor de 

buitenmuren, daken en buitenste vloeren. In het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eis vanaf 

2015 voor de daken en vloeren ook 0,24 maar 

voor de vloeren (nog) 0,30.

Voor specifieke bouwdelen zoals grondkerende 

wanden en vloeren, of vloeren boven een kelder 

die niet bij het verwarmde volume horen vereisen 

de Gewesten enkel nog Umax waarden. Vanaf 2016 

worden hiervoor geen Rmin waarden meer 

gehanteerd.

Kmax-peil

Met het K-peil wordt de mate van thermisch 

verlies door het ‘beschermd volume’ of de 

‘gebouwschil’ bepaald. Deze is gebaseerd op de 

gemiddelde U-waarde van alle verlies-

oppervlakken in combinatie met een compact-

heidsfactor (verhouding tussen het beschermde 

volume en het verliesoppervlak). 

De berekening gebeurt volgens NBN B62-003. 

Gemene muren tussen woningen gelden niet als 

verliesoppervlak. Daarom is het K-peil gunstiger 
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voor rijwoningen of appartementen en minder 

gunstig voor vrijstaande gebouwen.

In 1985 werd de eerste K-peil eis van kracht in 

Wallonië. Nieuwbouwwoningen moesten voldoen 

aan K70. In de jaren ‘90 evolueerde dit, ook in de 

andere gewesten, naar K55. Pas na 2006 is dit, 

samen met invoering van E-peil eisen (zie verder) 

verstrengd naar K45 of K40 en ook van toepassing 

op kantoren, scholen of andere bestemmingen. 

Sinds 2011 dient ook de invloed van 

“bouwknopen” (lineaire en puntvormige 

koudebruggen) te worden meegerekend.

Emax-peil

Door de invoering van de EU-richtlijn 2002/91/EG 

(zie verder) op het gebied van energieprestatie 

van gebouwen werd een E-peil verplicht. De 

factoren die in de berekening worden meegeno-

men zijn het K-peil, het verwarmings- en even-

tueel koelingssysteem, het ventilatiesysteem, de 

luchtdichtheid van het gebouw, warm tapwater bij 

woningen en de verlichting in geval van kantoren. 

Verder is voor woningen ook een controlebere-

kening ingebouwd om oververhitting te vermijden. 

De Gewesten stellen sinds 2014 gezamelijk een 

gratis berekeningsprogramma ter beschikking 

om het E-peil te bepalen. Via de volgende links 

kunt u zich informeren over deze software:

■	 	Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

■	 	Waals Gewest: energie.wallonie.be

■	 	Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

www.leefmilieubrussel.be

Ook voor het E-peil geldt; hoe kleiner het getal, 

hoe gunstiger. Momenteel geldt enkel een E-peil 

eis voor woningen, kantoren en scholen in de Drie 

Gewesten. In 2012 varieerden de eisen van E80 

tot E70  naargelang het Gewest. Verdere 

aanscherping is te verwachten, Vlaanderen 

voorziet E60 vanaf 2014 , E50 vanaf 2016, E40 

vanaf 2018, E35 in 2020 en E30 vanaf 2021.

Herschikking van de EU-richtlijn op het gebied 

van energiebesparing

In 2010 kwam er een herschikking (‘recast’ van 

EU-richtlijn 2002/91/EG. De nieuwe richtlijn 

draagt het nummer 2010/31/EU. Ingrijpende 

wijzigingen waren nodig om het gebruik van 

fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot effectief 

te kunnen terugdringen, mede in kader van het 

Kyoto-Protocol. 

Europa heeft zich tot doel gesteld om het 

energieverbruik tegen 2020 met 20% te 

verminderen en om minstens 20% van het 

resterende energieverbruik te produceren uit 

duurzame bronnen. Circa 40% van het 

energieverbruik in de EU vindt plaats in 

gebouwen. De nieuwe EU-richtlijn vereist daarom 

dat uiterlijk eind 2018 alle nieuwe 

overheidsgebouwen bijna-energieneutraal zijn en 

eind 2020 ook alle nieuwe private gebouwen.

Tevens verplicht richtlijn 2010/31/EU dat de 

minimumeisen op het gebied van 

energieprestatie ook moeten gelden bij 

ingrijpende renovaties. Dit betekent dat de 

renovatiekosten 25% hoger zijn dan de 

gebouwwaarde ofwel dat het te renoveren 

oppervlak groter is dan 25% van het gebouw.80



Gedetailleerde informatie door de Drie Gewesten

De thermische regelgeving is niet identiek in de 

Drie Gewesten. De eerder vermelde informatie is 

algemeen, maar de eisen voor het K-peil en 

E-peil kunnen variëren in niveau, naargelang de 

gebouwfunctie of de condities waarbij in geval van 

grondige renovatie of uitbreiding de 

nieuwbouweisen gelden. Via de volgende links 

kunt u zich informeren over het energiebeleid van 

de Gewesten en de eisen inzake Umax/i, 

Kmax of Emax voor elke specifieke situatie en 

naargelang de datum van de bouwaanvraag.

Vlaams Gewest

■	 www.energiesparen.be

Waals Gewest

■	 energie.wallonie.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

■	 www.leefmilieubrussel.be

Trias Energetica, meer dan ooit belangrijk!

Novem (Nederland) werkte in 1996 een strategie 

in 3 stappen uit om een gebouwontwerp 

energiezuinig te maken. Het principe is om 

maximaal stap 1 te realiseren alvorens naar stap 

2 te gaan en hier wederom hetzelfde alvorens 

stap 3 in te zetten. ROCKWOOL isolatie is een 

essentiële factor in stap één van de Trias 

Energetica. Meer informatie over Trias Energetica 

staat in hoofdstuk 16.
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13.2  GELUIDSNORMEN EN -REGELS

Geluid neemt in onze technologisch sterk 

ontwikkelde wereld een steeds belangrijkere 

plaats in. Stilte is een schaars goed geworden. 

Geluidsoverlast kan een negatief effect op de 

gezondheid hebben. Onderzoeken hebben 

aangetoond dat autogeluiden, stapgeluid op 

vloeren en bijvoorbeeld harde muziek door 

bewoners als hinderlijk worden ervaren in de 

woning. Geluidswering speelt een belangrijke rol 

bij de bestrijding van geluidsoverlast. Om hinder 

te vermijden, moeten de geluiden waarvan 

bewoners hinder ondervinden voldoende 

gedempt worden. 

Normen
België heeft geen wetgeving op het gebied van 

geluidsisolatie voor gebouwen. In geval van 

betwisting zal de rechtbank doorgaans toch 

rekening houden met Belgische normen, zoals:

■	 	NBN S01-400:1977 ‘Akoestiek - Kriteria van de 

akoestische isolatie’ 

Deze norm geeft de eisen voor de 

luchtgeluidisolatie en de contactgeluidisolatie 

tussen ruimten in woon- en kantoorgebouwen, 

hospitalen en rusthuizen en voor de 

luchtgeluidsisolatie van de gevel. De eisen op 

het gebied van woongebouwen zijn 

geactualiseerd in NBN S01-400-1 (zie verder).

■	 	NBN S01-401:1987 ‘Akoestiek - Grenswaarden 

van de geluidsniveaus om het gebrek aan 

komfort in de gebouwen te vermijden’ 

Deze norm geeft maximale waarden voor 

geluid in woon- en kantoorgebouwen, 

hospitalen en rusthuizen veroorzaakt door 

installaties. Ook voor deze norm zijn actuelere 

vereisten in NBN S01-400-1 te vinden (zie 

verder).

■	 	NBN S01-400-1:2008 ‘Akoestische criteria voor 

woongebouwen’ 

Deze norm vervangt beide voorgaande voor 

wat betreft woongebouwen. Op het gebied van 

eenheden en meetmethodes is ze volledig 

aangepast aan de Europese/ISO normen. 

Bovendien worden er strengere eisen gesteld 

die beter aansluiten bij de huidige 

verwachtingen betreffende wooncomfort.

■	 	NBN S01-400-2:2012 ‘Akoestische criteria voor 

schoolgebouwen’ 

Deze norm vervangt de oude normen voorwat 

betreft schoolgebouwen. Op het gebied van 

eenheden en meetmethodes is ze volledig 

aangepast aan de Europese/ISO normen.

Bovendien worden er strengere eisen gesteld 

die beter aansluiten bij de huidige 

verwachtingen betreffende het akoestisch 

comfort voor schoolgebouwen.
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De genoemde normen stellen eisen of 

grenswaarden inzake:

■	 	Luchtgeluidsisolatie tussen ruimten;

■	 	Contactgeluidsisolatie tussen ruimten;

■	 	Luchtgeluidsisolatie van de gevel;

■	 	Het maximale geluidsniveau binnen 

veroorzaakt door verkeer of door technische 

installaties;

■	 	De geluidsabsorptie in gemeenschappelijke 

verkeersruimten om overdreven lawaai en galm 

te vermijden.

Tot 2016 zijn alleen de eisen voor woongebouwen 

en schoolgebouwen geactualiseerd. Voor andere 

gebouwfuncties zijn nieuwe normen in 

voorbereiding, maar zolang deze niet zijn 

gepubliceerd, blijven hiervoor de bestaande 

normen NBN S01-400 en -401 nog gelden.

Hierna geven we schematisch de eisen weer op 

het gebied van luchtgeluidsisolatie, contactgeluid 

en gevelisolatie voor woongebouwen volgens 

NBN S01-400-1:2008.

Ook voor schoolgebouwen zijn eisen vastgelegd, 

zie hiervoor de norm NBN S 01-400-2.

De eisen gelden voor de luchtgeluidisolatie 

tussen de zend- en ontvangstruimte in het 

gebouw. Deze worden bepaald door de 

geluidsisolerende kwaliteit van de betreffende 

wand of vloer, maar ook door de negatieve invloed 

van ‘nevenwegen’ of overdracht via aangrenzende 

bouwdelen en praktijkafwijkingen. Het verschil 

tussen de Rw van een bouwdeel en de gemeten 

DnT,w in het gebouw kan daarom behoorlijk groot 

zijn. 

Bij woningscheidende constructies zoals 

ankerloos dubbel metselwerk met rotswolvulling 

of bij zwevende vloeren met ROCKWOOL rotswol 

vloerisolatie kan dit verschil beperkt blijven. In 

beide constructies wordt immers een volledige 

constructieve scheiding gemaakt waarbij de 

rotswollaag elk hard contact belet. Zie verdere 

informatie in de betreffende hoofdstukken.

ZENDRUIMTE

buiten de woning

ONTVANGSTRUIMTE

binnen de woning

normaal akoestisch 

comfort

verhoogd akoestisch 

comfort

Elke ruimte Elke ruimte uitgezonderd een technische 

ruimte of inkomhal

DnT,w ≥ 54 dB DnT,w ≥ 58 dB

Elke ruimte van een 

nieuwbouw rijwoning

Elke ruimte van een nieuwbouw rijwoning 

uitgezonderd een technische ruimte

DnT,w ≥ 58 dB DnT,w ≥ 62 dB

ZENDRUIMTE

binnen de woning

ONTVANGSTRUIMTE

binnen de woning

normaal akoestisch 

comfort

verhoogd akoestisch 

comfort

Slaapkamer, keuken of 

woonkamer

Slaapkamer DnT,w ≥ 35 dB DnT,w ≥ 43 dB

Uitleg definitie

DnT,w (dB) Het volgens NBN EN ISO 717-1:1997 gewogen gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten, 

gemeten in situ

NBN S01-400-1:2008 Eisen voor luchtgeluidsisolatie tussen of binnen woningen

NB: afwijking tot -2 dB aanvaard (vanwege onzekerheden prognose, meettoleranties)
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ZENDRUIMTE

buiten de woning

ONTVANGSTRUIMTE

binnen de woning

normaal akoestisch 

comfort

verhoogd akoestisch 

comfort

Elke ruimte Elke ruimte uitgezonderd een technische 

ruimte of inkomhal

L’nT,w ≤58 dB L’nT,w ≤50 dB

Elke ruimte uitgezonderd 

een slaapkamer

Slaapkamer L’nT,w ≤54 dB L’nT,w ≤50 dB

ZENDRUIMTE

binnen de woning

ONTVANGSTRUIMTE

binnen de woning

normaal akoestisch 

comfort

verhoogd akoestisch 

comfort

Slaapkamer, keuken of 

woonkamer

Slaapkamer L’nT,w ≤58 dB

Uitleg definitie

L’nT,w (dB) Het volgens NBN EN ISO 717-2:1997 gewogen gestandaardiseerde contactgeluiddrukniveau gemeten in situ

Net zoals bij de isolatie van luchtgeluid vereist 

deze norm een prestatie tussen zend- en 

ontvangstruimte in het gebouw. Naast de 

prestatie van de vloer of wand zelf geldt ook hier 

de negatieve invloed van eventuele harde 

verbindingen in de wand of vloer zelf, van 

nevenwegen via aangrenzende bouwdelen, van 

praktijkafwijkingen en van onvolkomenheden in 

de uitvoering. Demping van contactgeluid is het 

belangrijkst voor vloeren waar voetstappen, 

verschuiven van stoelen en dergelijke hinder 

kunnen veroorzaken in een ondergelegen ruimte 

of in ruimtes op dezelfde verdieping. 

Met ROCKWOOL isolatie kunnen zwevende 

vloeren met uitstekende demping van contact- 

geluid worden gerealiseerd. Bij een goede 

uitvoering kan het verschil tussen Ln,W in het 

laboratorium en L’nT,w in de realiteit zelfs 

minimaal zijn. Ook bij andere vloerconstructies 

heeft toepassing van ROCKWOOL een positief 

effect. Zie verdere informatie in het hoofdstuk 

over vloeren.

NBN S01-400-1:2008 Eisen voor demping van contactgeluid tussen of binnen woningen

NB: afwijking tot +2 dB aanvaard (vanwege onzekerheden prognose, meettoleranties)
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De eisen voor de vereiste geluidsisolatie van een 

gevel- en dakvlakken DAtr worden gesteld in functie 

van de hoeveelheid lawaai buiten, LA. De eisen voor 

de gevelisolatie kunnen dus niet rechtstreeks 
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NBN S01-400-1:2008 Eisen voor gevel- (en dak)isolatie

De eisen voor gevelisolatie zijn strenger dan de 

getallen bij een eerste aanblik doen vermoeden. 

De prestatie wordt niet volgens het gewone spec- 

trum gevraagd, maar van het verkeersgeluid.  

De waarde van de Ctr kan in sommige constructies 

tot -10 dB zijn. Bovendien kan het verschil tussen 

de laboratoriumwaarde en de prestatie van de ge-

bouwde gevel zeer groot zijn door invloed van ra-

men, deuren, hoeken, balkons en uiteraard praktijk- 

afwijkingen en onvolkomenheden bij de uitvoering.

(1)  Voor ruimten met nog een ander gevelvlak waarbij het buitengeluid voor beide gevelvlakken LA ≥ 60 dB is en waarbij beide gevelvlakken een 
gevelelement met een RAtr ≤ 48 dB hebben wordt de eis met 3 dB verhoogd (“m” is dan 3 dB, anders 0 dB).

(2)  De eis geldt voor gevelvlakken van slaapkamers met belangrijke nachtelijke geluidbelasting van vlieg- of spoorverkeer.

worden afgelezen maar zijn afhankelijk van de 

waarde van LA. Het buitengeluid wordt vastgesteld 

volgens vaste rekenregels.

Uitleg definitie

DAtr = D2m,nT,w + Ctr (dB) Het gewogen, gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil voor een gevelvlak met het typespectrum 

voor wegverkeerslawaai volgens NBN EN ISO 717-1:1997.

Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort

Woonkamer, keuken, studeerruimte en slaapkamer DAtr ≥ LA - 34 + m dB

en DAtr ≥ 26 Db

DAtr ≥ LA - 30 + m dB (1)

en DAtr ≥ 30 Db

Slaapkamer

NB: afwijking tot -3 dB aanvaard (vanwege onzekerheden prognose, meettoleranties)

Met toepassing van ROCKWOOL zijn gevel-, maar 

ook dakconstructies mogelijk met zeer hoge 

geluidsisolerende prestaties waarbij een zeer 

ruime marge kan worden genomen. Zie voor 

meer informatie de desbetreffende hoofdstukken.

Nuttige link

De stand van zaken voor wat betreft normering van 

geluid kan gevolgd worden via de ‘Normen Antenne  

Akoestiek’ van het WTCB, zie www.normen.be

DAtr ≥ 34 + m dB (1)(2)
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In België woeden dagelijks tientallen branden. 

Daarbij vallen jaarlijks nog steeds tientallen 

doden en duizenden gewonden. Brandwonden 

zijn de ernstigste verwondingen die een mens 

kan oplopen. De schade door brand bedraagt 

honderden miljoenen euro’s per jaar. Een groot 

gedeelte van de bedrijven die door een grote 

brand getroffen worden, gaat binnen drie jaar 

failliet. Bovendien veroorzaakt elke brand 

schadelijke gevolgen voor het milieu. De brand-

veiligheid van een gebouw is afhankelijk van 

diverse factoren. Het toegepaste isolatie-

materiaal, in het bijzonder het brandgedrag en de 

brandreactie daarvan, is een van deze factoren. 

De hoofdgedachte achter brandveiligheidseisen is 

dat mensen bij brand een gebouw veilig moeten 

kunnen verlaten. Bijvoorbeeld door het gebouw  

in te delen in brand- en rookcompartimenten. Het 

zijn minimale eisen die ervoor moeten zorgen dat 

de brand gedurende een bepaalde tijd niet verder 

kan uitbreiden en rook zich niet kan verspreiden. 

EUROCLASS brandklassering

Met ingang van 1 februari 2002 is voor de gehele 

Europese Unie, met de invoering van nieuwe 

EUROCLASS brandklassen, een helder 

classificatiesysteem ontwikkeld voor bouw-

producten. Met deze methode worden alle 

producten op dezelfde manier beproefd op 

brandgedrag. Er zijn zeven EUROCLASS-

brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. In het 

EUROCLASS-systeem zijn vier kleinschalige 

brandtesten aangewezen om tot de EUROCLASS 

classificatie te komen: de Single Burning Item 

test (SBI test), de Calorische bom, de kleine 

vlamtest en de ISO oven test. Deze testen  

bieden helaas onvoldoende inzicht in het 

werkelijk brandgedrag van isolatiematerialen  

 en sandwichpanelen in het bijzonder. 

Op de volgende pagina wordt een overzicht 

gegeven van de zeven klasse-indelingen met 

bijbehorende testen.

14.  EUROPA EN BRAND VEILIGHEID
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Europese brandclassificatie 

EUROCLASS Bijdrage aan brand

Brandproeven Room Corner Test Bijdrage Praktijk

A1 EN ISO1182 
= Niet brandbaar Geen enkele bijdrage Niet brandbaar

EN ISO 1716 
= Calorische waarde Geen vlamoverslag

A2 EN ISO 1182 
of EN ISO 1716 plus Nauwelijks bijdrage Praktisch niet brandbaar

EN 13823, 
Figra <120 W/s + Thr <7,5 MJ Geen vlamoverslag

B EN 13823, 
Figra <120 W/s + Thr <7,5 MJ Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar

EN ISO 11925-2 
(30 sec-Fs <150 mm-60 sec) Geen vlamoverslag

C EN 13823, 
Figra <250 W/s + Thr <15 MJ Grote bijdrage Brandbaar

EN ISO 11925-2 
(30 sec-Fs <150 mm-60 sec)

Vlamoverslag 100 kW 
na 10 min.

D EN 13823, 
Figra <750 W/s Hoge bijdrage Goed brandbaar

EN ISO 11925-2 
(30 sec-Fs <150 mm-60 sec)

Vlamoverslag 100 kW 
na 2 min.

E EN ISO 11925-2 
(15 sec-Fs <150 mm-20 sec)

Vlamoverslag 100 kW 
tussen 0-2 min. Zeer hoge bijdrage Zeer brandbaar

F Niet getest, of voldoet niet 
aan EUROCLASS E Ongeclassificeerd Niet bepaald Uiterst brandbaar

Rook- en druppelvorming

Behalve de klassering A1 tot en met F, die 

verplicht op het CE-merk van het product  

staat, wordt op het label ook aangegeven wat  

de klassering van het product is ten aanzien  

van rookontwikkeling en druppelvorming.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen  

drie klassen:

s1: Geringe rookproductie;

s2: Gemiddelde rookproductie;

s3: Grote rookproductie.

Ook ten aanzien van druppelvorming wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie klassen:

d0: Geen productie van brandende delen;

d1: Delen branden korter dan 10 seconden;

d2: Delen branden langer dan 10 seconden.

A1 geclassificeerde bouwproducten, zoals 

rotswol, kennen per definitie nauwelijks of geen 

rookontwikkeling en geen druppelvorming.
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Europese classificatie brandreactie
Branduitbreiding A-B-C-D-E-F Rookintensiteit m2/sec2 s1, s2, s3 Brandende druppels/delen d0 - d1 - d2

A1:  Vlamoverslag niet mogelijk Geen test nodig Geen test nodig

A2:   Vlamoverslag niet mogelijk

B:     Vlamoverslag niet mogelijk

C:    Vlamoverslag na meer dan 10 min.

D:    Vlamoverslag tussen 2-10 min.

s1  Geringe rookproductie

s2  Gemiddelde rookproductie

s3  Grote rookproductie

d0   Geen druppels

d1  Druppels branden minder dan 10 sec.

d2  Druppels branden meer dan 10 sec.

E:   Vlamoverslag in  minder dan 2 min. Niet getest d2

F:   Niet getest Niet getest Niet getest

      Vlamoverslag Zichtbaarheid in rook Brandende druppels

ROCKWOOL rotswol valt in de hoogste  

EUROCLASS A1, conform NBN EN 13501-1.

Een product dat zeer snel vlam vat en snel 

verbrandt met veel hitteontwikkeling, komt in 

klasse E. In klasse F komen die materialen die 

slechter scoren dan E of niet zijn getest. Alle 

bouwproducten in de landen van de Europese  

Unie moeten op termijn van CE-markering worden 

voorzien. De CE-markering is een productlabel 

(conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product  

in kwestie volgens Europese specificaties is getest. 

Voor bouwisolatiematerialen is de CE-markering 

verplicht vanaf 1 januari 2003.

CE-markering voor sandwichpanelen 

Sandwichpanelen worden steeds vaker toegepast 

in gevels en daken van projecten in de woning- en

utiliteitsbouw. Vanaf 1 oktober 2010 is de 

CE-markering voor alle sandwichpanelen verplicht.

Room Corner test volgens EN 14390  

versus kleinschalige testen

De wettelijk vereiste klasse voor materiaalgedrag 

bij brand is de EUROCLASS. De toegekende

EUROCLASS representeert echter niet het 

volledige brandgevaar van een materiaal.  

Dat komt doordat de EUROCLASS bepaald wordt 

door middel van kleinschalige testen. Deze klein- 

schalige testen situeren zich in de eerste fasen van 

een brand en zeggen daarom weinig of niets over 

wat er gebeurt tijdens een ontwikkelde brand. In 

die fase kan bijvoorbeeld een flashover optreden. 

Of en wanneer een flashover optreedt, bepaalt 

zeer sterk de gevolgen van een brand. Om dit te 

kunnen testen wordt de Room Corner test ingezet. 

Een groot aantal wetenschappelijke publicaties 

wijst op dit verschil. De SBI test beproeft 

voornamelijk het buitenoppervlak, terwijl de  

Room Corner test ook het materiaal achter het 

buitenoppervlak test. Bijvoorbeeld in geval van 

brand bij een constructie beschermd door 

staalplaten. De staalplaten deformeren als gevolg 

van de brand, waardoor de achterliggende isolatie 

wordt verhit. Bij het toepassen van brandbare 

isolatie komen brandbare gassen vrij via de 
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openstaande naden. Bij daken komen deze gassen 

in eerste instantie aan de verhitte zijde vrij (binnen 

het pand). Niet alleen door onzorgvuldige montage, 

maar bijvoorbeeld ook via extra schroefgaten en 

doorvoeringen van leidingen stromen de brand- 

bare gassen het pand in. Dikke rook hoopt zich 

bovenin de ruimte op, die na voldoende opwarming 

plots tot ontbranding kunnen komen. Dit is de 

beruchte vlamoverslag. Een ander probleem bij  

de SBI test is dat er alleen verticaal wordt getest. 

Voor een dak is deze test dan ook niet representa-

tief. Denk alleen al aan het vallen van brandende 

druppels. Daarnaast wordt alleen een brand van 

binnenuit gesimuleerd. Bij gevels kan de 

brandhaard echter ook een belendend pand of 

bijvoorbeeld een brand in een stapel pallets tegen 

de gevel zijn. Uiteraard kan door toepassing van 

onbrandbare isolatie (zoals ROCKWOOL rotswol) 

dit ongewenste effect worden voorkomen.

Implicaties voor Fire Safety Engineering

Voor Fire Safety Engineering is kennis van het 

werkelijk te verwachten brandgedrag van de 

materialen in de gebouwschil van essentieel 

belang om de brandgroei en de rookproductie niet 

te onderschatten. Bij een brand wordt de mate van 

warmtestraling bepaald door de som van de 

permanente en variabele brandlast. Brandende 

rookgassen worden niet alleen verticaal maar ook 

door de invloed van de windsnelheid, in andere 

richtingen, tot nagenoeg horizontaal afgevoerd.  

De mate van warmtestraling op belendende daken 

en gevels is dus weersafhankelijk en kan sterk 

boven de grenswaarde van 15 kW/m2 uitkomen. 

Hierdoor kan het oppervlak van daken en gevels 

van aangrenzende brandcomparti-menten en 

belendende gebouwen tot ontvlamming overgaan. 

Een dergelijk brandscenario staat onder andere 

omschreven in de Europese norm EN 1187 deel 3. 

Rotswol in gevels en daken houdt de warmtes-

traling van een brand in het gebouw tegen, 

hierdoor krijgt de brandweer meer tijd om 

branduitbreiding naar aangrenzende comparti-

menten en belendende gebouwen via daken en/of 

gevels te voorkomen. Een mogelijk verkeerde 

keuze van isolatiemateriaal of andere bouwmate-

rialen kan verstrekkende gevolgen hebben. 

Het is daarom aan ontwerpers, opdrachtgevers  

en gebouweigenaren om alert te blijven bij het 

beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen. 

Invloed brandbaarheid isolatie op brandveiligheid

In het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 

zijn basisnormen vastgesteld voor de preventie 

van brand en ontploffing waaraan nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. De Bouwwetgeving 

en Brandregelgeving stellen eisen aan het 

brandgedrag van bouwmaterialen door middel 

van de brandreactieklassen van bouwelementen. 

Bij toepassing van bouwmateriaalcombinaties 

voorzien van isolatie, zoals in spouwmuren, 

dakconstructies en bij toepassing van sandwich-

panelen zal, indien het paneel / het bouwelement 

intact is, met name de toplaag bepalen aan welke 

brandreactieklasse deze voldoet.  

Echter, indien het paneel of het bouwelement 

ergens doorbroken is (denk aan leidingdoorvoe-

ringen of kieren ten gevolge van deformatie bij 

brand) kan in de praktijk de isolatie gaan 

bijdragen aan de brandreactie. De relatie tussen 

de bestaande prestatie-eisen en dit mechanisme 

is niet eenduidig. Uiteraard kan door toepassing 

van onbrandbare isolatie (EUROCLASS A1 en 

A2-s1,d0) dit ongewenste brandreactie 

mechanisme voorkomen worden.



Daadwerkelijk Duurzaam

De markt stelt steeds hogere eisen aan gebouwen. 

Vanaf 2020 is vanuit de Europese Unie bepaald dat 

alle nieuwe gebouw ‘bijna-energieneutraal’ 

moeten zijn. Duurzaamheid gaat echter veel 

verder dan alleen energie. Een duurzaam gebouw 

is comfortabel, gezond en veilig voor de gebruikers 

en heeft een bovendien een lage milieubelasting. 

Onlangs is ook binnen Europa de norm NEN-EN 

16309 uitgebracht. Hierin wordt een methode 

aangegeven om de duurzaamheid van 

bouwwerken te beoordelen aan de hand van de 

sociale prestaties (bijv. comfort, gezondheid en 

veiligheid). Aan vele van deze prestaties leveren 

ROCKWOOL producten een positieve bijdrage.

MVO Beleid

ROCKWOOL voert een actief MVO-beleid. Onze 

MVO strategie berust op drie belangrijke 

ambities: het creëren van duurzame oplossingen, 

het beschermen van mensen en de (gebouwde) 

omgeving en het presteren op een eerlijke, 

verantwoorde wijze. Zaken die onder andere in 

ons MVO verslag aan de orde komen:

Grondstoffen

■	 	Elk jaar produceert de aarde 38.000 maal 

meer basalt – ons basismateriaal – dan 

ROCKWOOL verbruikt: echt een onuitputtelijke 

grondstof dus.

■	 	ROCKWOOL voorziet tot wel 50% in zijn eigen 

grondstoffen door rotswolresten en ander 

   extern afval te recyclen tot rotswol.

Productie

■	 	ROCKWOOL meet en monitoort de milieuprestatie 

actief op basis van levenscyclusanalyse (LCA).

■	 	ROCKWOOL producten besparen 128 keer 

meer primaire energie dan nodig is bij de 

productie en er wordt 162 keer meer CO2 

uitgespaard dan tijdens productie, vervoer en 

het verwijderen wordt uitgestoten.

■	 	Sinds 2009 gebruikt ROCKWOOL groene stroom.

■	 	ROCKWOOL heeft sinds 1999 een 

gecertificeerd milieusysteem (ISO 14001).

Gesloten kringloop

■	 	ROCKWOOL heeft sinds 1991 een eigen 

recyclingfabriek.

■	 	ROCKCYCLE is de eigen recycle- en retourservice.

■	 	ROCKWOOL zorgt voor een gesloten kringloop 

door rotswol tot rotswol te recyclen.

Transport

■	 	Lean and Green Two Star Award. ROCKWOOL heeft 

binnen 5 jaar na het behalen van de Lean and 

Green Award een CO2-reductie van maar liefst 

20% behaald met haar logistieke processen. 

Organisatie

■	 	Golden Award: ROCKWOOL B.V. is al meer dan 

10 jaar ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

■	 	In 1981 is de ROCKWOOL Foundation 

opgericht. Ongeveer 25% van het dividend van 

de ROCKWOOL Group wordt geinvesteerd in 

onderzoek en maatschappelijke activiteiten.

■	 	ROCKWOOL organiseert kennissessies, zoals 

het ROCKWOOL Forum en adviseert klanten 

via het Energy Design Centre.

15.  DUURZAAMHEID
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Beter isoleren is vanuit economisch oogpunt een 

van de beste investeringen in energiebesparing. 

Alle andere maatregelen, zoals het toepassen van 

mechanische ventilatie met warmteterugwinning, 

hoogrendementsketels of warmtepompen, 

leveren pas optimaal rendement op als een 

woning is voorzien van een degelijk geïsoleerde 

gebouwschil.

1. Voorkom energieverbruik

■	 	Zorg voor een goede bouwkundige schil met 

hoge isolatiewaarden;

■	 	Voorkom thermische bruggen;

■	 	Bouw compact;

■	 	Benut de thermische accumulatie in 

materialen;*

■	 	Minimaliseer leidinglengtes;

■	 	Zorg voor zongerichte oriëntatie;

■	 	Zorg voor beschaduwing en passieve 

zonwering.

2. Gebruik zo mogelijk duurzame energie

■	 	Zonne-energie;

■	 	Windenergie;

■	 	Biomassa;

■	 	Zomer- en winteropslag in bodem.

3. Gebruik eindige bronnen zo efficiënt mogelijk

■	 	HR installaties;

■	 	WTW-systemen. 

*   Materialen met een groter warmte-accumulerend 
vermogen bieden meer mogelijkheden om extra op 
verwarming en koeling te kunnen besparen.

16.  ISOLEREN: DE BASIS VOOR  
ENERGIE BESPARING
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3. Efficiënt
energieverbruik

2. Duurzame 
energie

1. Voorkom
energieverbruik

TRIAS ENERGETICA
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17. ROCKWOOL SERVICES
Tijdens elke bouwfase voegt ROCKWOOL unieke kennis en deskundig advies toe. Dat kan via persoonlijk 

contact of fysieke documentatie. Online biedt ROCKWOOL diverse software tools en handige informatie 

aan. Een greep uit onze expertise:

PLATFORMEN
    ROCKWOOL Forum (netwerken, 
kennis delen, trends in de bouw)

  ROCKWORX
   Beurzen
  Fabrieksbezoeken
    Gastcolleges
    Maatwerksymposia

DUURZAAMHEID
  Energy Design Centre 
  ROCKCYCLE® Service
     Pallet Retour Service
  Milieu en CO2 certificaten
     AQSI, sociale duurzaamheidstool

DOWNLOADS
    Brochures
   Technische productbladen
   Bouwwijzer
  Certificeringen
    Prestatieverklaringen (DoP)

KENNIS & SERVICES
  Customer Service
   Technische helpdesk
   Bestekservice
  Renovatieservice
   Bouwfysica
  Legplan Service
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18.  OVERZICHTSTABEL: λD EN RD WAARDEN

  Rdeclared 

  Dikte (mm)*  λdeclared  12 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240
  MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)  -            3,00  3,70  4,20  4,75     
  MetaalbouwPlaat 207 (SONO)  0,038       1,55 1,80 2,10 2,35 2,60          
  BouwPlaat 201 VARIO   0,037          2,40 2,70  3,20  3,75  4,30    
  BouwPlaat 210  0,037     1,05 1,35 1,60 1,85  2,40 2,70  3,20  3,75  4,30   5,10 
  BouwPlaat 211   0,035   0,70 0,85 1,10 1,40 1,70  2,25  2,85  3,40  4,00  4,55  5,10  
  BouwPlaat 211 VARIO  0,035          2,55   3,40  4,00   4,85   
  BouwPlaat 221   0,034    0,85 1,15 1,45     2,90  3,50  4,10 4,40  5,00   
  BouwPlaat 231  0,034     1,15 1,45     2,90     4,40  5,00   
  Caproxx Energy  0,038       1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25
  DeltaPlaat 212  0,036       1,65    2,75  3,30  3,85 4,15 4,40  5,00  
  Floorrock HP  0,035 0,35 0,55 0,70 0,85 1,10                
  Labelrock 406  0,035                     
  Rhinoxx  0,040      1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00    
  Rhinoxx Afschot  0,040                     
  Rhinoxx D  0,043         1,85 2,05 2,30 2,55 2,75 3,00 3,25      
  Rockfit 433 MONO  0,035     1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85  3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70
  Rockfit 433 BP **  0,035        2,39 2,64 2,94 3,24 3,49 3,79  4,39 4,64 4,94 5,24 5,49 5,79 6,09
  Rockfit 433 PLUS        0,033***  0,55  0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,40 2,70 3,00  3,60  4,20 4,50 4,80 5,15   
  Rockfit 433 DUO  0,035         2,25 2,55 2,85 3,10 3,40 3,70 4,00  4,55    5,70
  Rockfit 433 HP **        0,033***      1,84 2,14 2,44 2,79  3,39  3,89  4,59 4,89 5,19 5,54   
  Rockflex 214  0,040       1,50  2,00  2,50          
  Rockflex 224  0,035             3,40  4,00  4,55  5,10  5,70 6,25 6,85
  SpijkerflensDeken 118  0,040       1,50  2,00  2,50  3,00  3,50 3,75 4,00  4,50  5,00
  SpijkerflensDeken 123  0,040       1,50  2,00  2,50  3,00        
  Tauroxx  0,040      1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50  
  Zwevende VloerPlaat 501   0,035  0,55 0,70 0,85                 
  Zwevende VloerPlaat 504   0,035/0,040  0,55  0,75 1,00 1,25 1,50  2,00  2,50  3,00        
      λ(W/m.K)                     
  ROCKWOOL 133  0,122-0,040                     
  ROCKWOOL 133 EF  0,122-0,040                     
  Klimarock  0,114-0,038                      
  ROCKWOOL 810  0,052-0,033                     
  ROCKWOOL Flexorock  0,052-0,036                     
  ROCKWOOL Klimaboard  0,085-0,036                     
       λ10                     
  Conlit 150 U  0,040                     
  Conlit Ductrock  0,040                     
  Conlit Fire Plug  0,040                     
  Conlit Penetration Board  0,040                     
  Conlit PS EIS 60, 90, 120  0,040                     
  Conlit 160 U /160 Alu  -                     
  Conlit Steelprotect Board  -                     
  Conlit WM EIS 60  0,041                     

* Andere diktes op aanvraag
** Bij Rockfit 433 HP/BP is de Rm waarde weergegeven, opgebouwd uit de RD-waarde en de additionele thermische prestatie van de luchtspouw door de aluminium bekleding.
*** Rockfit 433 HP en Rockfit 433 PLUS: lambda declared t/m dikte 70 mm: 0,034 W/m.K.
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  Rdeclared 

  Dikte (mm)*  λdeclared  12 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240
  MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)  -            3,00  3,70  4,20  4,75     
  MetaalbouwPlaat 207 (SONO)  0,038       1,55 1,80 2,10 2,35 2,60          
  BouwPlaat 201 VARIO   0,037          2,40 2,70  3,20  3,75  4,30    
  BouwPlaat 210  0,037     1,05 1,35 1,60 1,85  2,40 2,70  3,20  3,75  4,30   5,10 
  BouwPlaat 211   0,035   0,70 0,85 1,10 1,40 1,70  2,25  2,85  3,40  4,00  4,55  5,10  
  BouwPlaat 211 VARIO  0,035          2,55   3,40  4,00   4,85   
  BouwPlaat 221   0,034    0,85 1,15 1,45     2,90  3,50  4,10 4,40  5,00   
  BouwPlaat 231  0,034     1,15 1,45     2,90     4,40  5,00   
  Caproxx Energy  0,038       1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25
  DeltaPlaat 212  0,036       1,65    2,75  3,30  3,85 4,15 4,40  5,00  
  Floorrock HP  0,035 0,35 0,55 0,70 0,85 1,10                
  Labelrock 406  0,035                     
  Rhinoxx  0,040      1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00    
  Rhinoxx Afschot  0,040                     
  Rhinoxx D  0,043         1,85 2,05 2,30 2,55 2,75 3,00 3,25      
  Rockfit 433 MONO  0,035     1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85  3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70
  Rockfit 433 BP **  0,035        2,39 2,64 2,94 3,24 3,49 3,79  4,39 4,64 4,94 5,24 5,49 5,79 6,09
  Rockfit 433 PLUS        0,033***  0,55  0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,40 2,70 3,00  3,60  4,20 4,50 4,80 5,15   
  Rockfit 433 DUO  0,035         2,25 2,55 2,85 3,10 3,40 3,70 4,00  4,55    5,70
  Rockfit 433 HP **        0,033***      1,84 2,14 2,44 2,79  3,39  3,89  4,59 4,89 5,19 5,54   
  Rockflex 214  0,040       1,50  2,00  2,50          
  Rockflex 224  0,035             3,40  4,00  4,55  5,10  5,70 6,25 6,85
  SpijkerflensDeken 118  0,040       1,50  2,00  2,50  3,00  3,50 3,75 4,00  4,50  5,00
  SpijkerflensDeken 123  0,040       1,50  2,00  2,50  3,00        
  Tauroxx  0,040      1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50  
  Zwevende VloerPlaat 501   0,035  0,55 0,70 0,85                 
  Zwevende VloerPlaat 504   0,035/0,040  0,55  0,75 1,00 1,25 1,50  2,00  2,50  3,00        
      λ(W/m.K)                     
  ROCKWOOL 133  0,122-0,040                     
  ROCKWOOL 133 EF  0,122-0,040                     
  Klimarock  0,114-0,038                      
  ROCKWOOL 810  0,052-0,033                     
  ROCKWOOL Flexorock  0,052-0,036                     
  ROCKWOOL Klimaboard  0,085-0,036                     
       λ10                     
  Conlit 150 U  0,040                     
  Conlit Ductrock  0,040                     
  Conlit Fire Plug  0,040                     
  Conlit Penetration Board  0,040                     
  Conlit PS EIS 60, 90, 120  0,040                     
  Conlit 160 U /160 Alu  -                     
  Conlit Steelprotect Board  -                     
  Conlit WM EIS 60  0,041                     

* Andere diktes op aanvraag
** Bij Rockfit 433 HP/BP is de Rm waarde weergegeven, opgebouwd uit de RD-waarde en de additionele thermische prestatie van de luchtspouw door de aluminium bekleding.
*** Rockfit 433 HP en Rockfit 433 PLUS: lambda declared t/m dikte 70 mm: 0,034 W/m.K.
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19.  FYSISCHE EIGENSCHAPPEN  
MATERIALEN

Materiaalsoort Soortelijke massa 
ρ (kg/m3)

Ontwerp
warmte-

geleidings-
coëfficiënt λ(W/m.K)

Waterdamp 
diffusieweerstand-

factor
μ (droog)

Steen

Graniet 2500-2700 2,80 10000

Marmer 2800 3,50 10000

Lei 2000-2800 2,20 1000

Kunststeen 1750 1,30 50

Basalt 2700-3000 3,50 10000

Metselstenen

Kalkzandsteen	binnenmetselwerk 1750 1,126 10-15

Baksteen	binnenmetselwerk	snelbouw 1000 0,340 10-15

Baksteen	gevelmetselwerk 1800 1,160 10-15

Cellenbeton	binnenmuren	licht 500 0,141 5-10

Cellenbeton	binnenmuren	middelzwaar 700 0,195 5-10

Beton

Gemiddelde soortelijke massa 1800 1,15 106

2000 1,35 100

2200 1,65 120

Hoge soortelijke massa 2400 2,00 130

Gewapend (met 1% staal) 2300 2,30 130

Gewapend (met 2% staal) 2400 2,50 130

Glas

Natronkalk (inclusief floatglas) 2500 1,00 ∞

Kwarts 2200 1,40 ∞

Metalen

Aluminiumlegeringen 2800 160 ∞

Koper 8900 380 ∞

Gietijzer 7500 50 ∞

Lood 11300 35 ∞

Staal 7800 50 ∞

Roestvrijstaal 7900 17 ∞

Zink 7200 170 ∞

Kunststoffen, massief

Acryl 1050 0,20 10000

Polyvinylchloride (PVC) 1390 0,17 50000

Polymethylmethacrylaat (PMMA) 1180 0,18 50000

Polyethyleen, hoge dichtheid 980 0,50 100000

Polyethyleen, lage dichtheid 920 0,33 100000

Polyesterhars 1400 0,19 10000
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Materiaalsoort Soortelijke massa 
ρ (kg/m3)

Ontwerp
warmte-

geleidings-
coëfficiënt λ(W/m.K)

Waterdamp 
diffusieweerstand-

factor
μ (droog)

Rubber

Neopreen 1240 0,23 10000

Hard rubber (eboniet), massief Ethyleenpropyleendieenmonomeer (EPDM) 1200 0,17 ∞

Natuurrubber (natural) 910 0,13 10000

Butyl (isobuteen) 1200 0,24 200000

Afdichtmaterialen, tochtstrips en thermische onderbreking

Siliconen, zuiver 1200 0,35 5000

Siliconen, gevuld 1450 0,50 5000

Siliconenschuim 750 0,12 10000

Polyvinylchloride (PVC) flexibel, met 40% weekmaker 1200 0,14 100000

Elastomeerschuim, flexibel 60-80 0,05 10000

Polyethyleenschuim 70 0,05 100

Polyurethaanschuim (PU) 70 0,05 60

Gips

Gips 600 0,18 10

Gips 900 0,30 10

Gips 1200 0,43 10

Gips 1500 0,56 10

Gipsplaat 900 0,25 10

Gebrande gips en pleisterkalk

Gips isolatiepleister 600 0,18 10

Gips pleisterwerk 1000 0,40 10

Gips pleisterwerk 1300 0,57 10

Gips, zand 1600 0,80 10

Kalk, zand 1600 0,80 10

Cement, zand 1800 1,00 10

Tegels

Keramiek/porselein 2300 1,30 ∞

Kunststof 1000 0,20 10000

Hout

Hout 450 0,12 50

Hout 500 0,13 50

Hout 700 0,18 200

Houtachtige plaatmaterialen

Triplex 300 0,09 150

Triplex 500 0,13 200

Triplex 700 0,17 220

Triplex 1000 0,24 250

Cementgebonden spaanplaat 1200 0,23 50

Spaanplaat 300 0,10 50

Spaanplaat 600 0,14 50

Spaanplaat 900 0,18 50

Oriented standard board (OSB) 650 0,13 50

Vezelplaat, inclusief MDF 250 0,07 5

Vezelplaat, inclusief MDF 400 0,10 10

Vezelplaat, inclusief MDF 600 0,14 20

Vezelplaat, inclusief MDF 800 0,18 30
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Dakbedekkingen 
Gemodificeerd bitumen membraan  1100 0,23 20000
PVC membraan  1300 0,17 10000
EPDM membraan  1180 0,17 70000
ECB membraan  1000 0,17 40000
TPO membraan  1000 0,17 75000
PIB membraan  1600 0,17 150000
TPE membraan  1080 0,17 100000

bronnen: NBN EN 13707, BDA Dakboekje 2012

Materiaalsoort Soortelijke massa 
ρ (kg/m3)

Ontwerp
warmte-

geleidings-
coëfficiënt λ(W/m.K)

Waterdamp 
diffusieweerstand-

factor
μ (droog)
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Geluidsabsorptie van onbeklede ROCKWOOL isolatieplaten volgens ISO 354

Densiteit
Dikte 

(mm)

Spouw 

(mm)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz

circa 30-40 kg/m³
50 geen 0,20 0,50 0,80 0,90

100 geen 0,45 0,95 1,00 1,00

circa 40-50 kg/m³
50 geen 0,20 0,65 1,00 1,00

100 geen 0,55 1,00 1,00 1,00

circa 50-60 kg/m³
50 geen 0,20 0,70 1,00 1,00

100 geen 0,65 1,00 1,00 1,00

circa 60-90 kg/m³
50 geen 0,25 0,75 1,00 1,00

100 geen 0,70 0,90 0,95 1,00

circa 90-120 kg/m³
50 geen 0,25 0,80 1,00 1,00

100 geen 0,70 0,75 0,90 1,00

circa 30-40 kg/m³ 50 300* 0,40 0,95 0,95 0,95
100 300* 0,45 0,95 1,00 1,00

circa 40-50 kg/m³
50 300* 0,45 0,95 1,00 0,95

100 300* 0,50 1,00 1,00 1,00

2000 Hz 4000 Hz
αw 

(ISO 11654)

NRC (ASTM 

C423)

0,95 0,95 0,80 0,80

1,00 0,95 1,00 1,00

1,00 1,00 0,90 0,90

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 0,95 0,90

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 0,95 0,95

1,00 1,00 0,95 0,95

1,00 1,00 0,95 0,95

1,00 1,00 0,95 0,90

0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 0,95 1,00 1,00
0,95 0,95 0,95 0,95

1,00 0,95 1,00 1,00

De absorptiewaarde van ROCKWOOL rotswol wordt bepaald door de rotswolstructuur, de densiteit  

en de dikte van een product. Een overzicht met richtwaarden vindt u in onderstaande tabel terug.  

Resultaten zijn gebaseerd op meetgegevens.

* De spouw is de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de achterliggende constructie. Bijvoorbeeld de ruimte tussen een plafond en betonvloer.

20.  GELUIDSABSORPTIE
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Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele 

aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

AB
B

VL25, April 2016

Create and protect®

De ROCKWOOL Group is een betrouwbare partner bij het 
creëren van efficiënte en esthetische oplossingen die gebouwen 
beschermen tegen het milieu en het milieu tegen de impact van 
gebouwen. De ROCKWOOL Group levert wereldwijd producten 
en services die het mogelijk maken esthetisch verantwoorde 
gebouwen te creëren die zorgen voor comfortabele woon-,  
werk- en leefomstandigheden.

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5

2110 Wijnegem

Tel.: 02 715 68 05

E-mail: info@rockwool.be

www.rockwool.be


