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K10 Plafondplaat
HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR PLAFONDS

●

Hoogwaardige hardschuim
isolatieplaat lambdawaarde
vanaf 0,020 W/m·K

●

Optimaal wooncomfort

●

Maximale isolatie met minimale
dikte

●

Uitermate geschikt voor
duurzaam bouwen

●

Voorkomt dure bouwkundige
aanpassingen

●

Ideaal bij nieuwbouw en
renovatie

●

Licht van gewicht, eenvoudig
en snel te verwerken

●

Blijvend thermisch rendement

Energiezuinig Bouwen Minder CO2

Introductie
Kingspan Insulation

Duurzaamheid

Kingspan Insulation produceert en verkoopt wereldwijd
kwalitatief hoogwaardige isolatieplaten voor de woningen utiliteitsbouw en overige industriële toepassingen.
Onze isolatieplaten leveren het hoogste rendement per
vierkante meter vergeleken met andere (traditionele)
isolatiematerialen, zijn duurzaam, milieuvriendelijk en
eenvoudig te verwerken. Kortom, het toepassen van
onze producten is de makkelijkste manier om aan het
Bouwbesluit en de toekomstige bouweisen te voldoen!

DUBOkeur
Als één van de weinige hardschuim isolatieplaten heeft
Kooltherm® DUBOkeur. Alleen de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing krijgen
dit keurmerk. Het wordt uitgegeven door het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en geeft
aan in hoeverre een product het milieu aantast. Het
keurmerk geeft aan dat Kooltherm® een goede tot zeer
goede keuze is.
Voor meer informatie kijk op:
www.nibe.info/nl/dubokeur-producten

Wij bieden een uitgebreid productassortiment.
●

OPTIM-RTM

●

iSoEasyTM

●

Kooltherm®

●

W’all-in-One®

●

ThermaTM

●

Selthaan®

EPD
Kooltherm® beschikt over een milieu keurmerk op
Europees niveau; de Environmental Product Declaration
(EPD). Deze verklaring geeft informatie over de milieugegevens van het product op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) die is uitgevoerd volgens de internationale
norm ISO 14025 (type III milieuverklaringen). EPD’s
vormen de basis voor de beoordeling van gebouwen
op ecologisch niveau zoals gedefinieerd in het nieuwe
Europese project “Duurzaamheid van gebouwen”. Door
het vergelijken van verschillende EPD’s, kan er een
(milieu)bewuste productkeuze gemaakt worden.
Neem voor de betreffende producten contact op met de
technische service afdeling of kijk op:
www.construction-environment.com/
hp550/Insulating-materials.htm

Onze producten zijn geschikt voor diverse toepassingen.
● Spouw
● Hellend dak
●

Gevel

●

Vloer

●

Afbouw

●

Framebouw

●

Plat dak

●

Klimaattechniek

●

Stallen- en hallenbouw

Trias Energetica
Goed isoleren is volgens het principe van de Trias
Energetica de meest effectieve methode om het energieverbruik in gebouwen terug te dringen en vormt de
basis voor de Energieprestatienorm (EPN). Een goed
geïsoleerd gebouw kan tot een vermindering van maar
liefst twee derde van de energieconsumptie leiden.

BRE Green Guide to Specification
Alle Kingspan Kooltherm® producten, geproduceerd in
zowel de UK als in Nederland, behalen de hoogst mogelijke score volgens de ‘Green Guide to Specification’,
namelijk A+.
Deze score is gebaseerd op de levenscyclusanalyse van
het product en levert een bijdrage aan het behalen van
BREEAM certificering op een gebouw.
De gebouwen worden geanalyseerd volgens de
BREEAM methode
(Building Research
Establishment
Environmental
Assessment Method)
met als doel prestaEnvironmental Profiles Cert. ENP500
tieverbetering.

Het model is ontwikkeld door de TU Delft en splitst de
bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het
biedt de mogelijkheid om eerst te zorgen voor een minimale energiebehoefte van een gebouw, om vervolgens
de energie zo gunstig mogelijk op te wekken. De Trias
Energetica bestaat uit drie stappen:

1

Beperk de energievraag; isoleer de gebouwschil
optimaal.

2		
		

Wek benodigde energie duurzaam op, bij
voorkeur uit oneindige bronnen.

3			
			

Gebruik fossiele energiebronnen zo
efficiënt mogelijk.
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Productdetails
Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingscoëfficiënt
Isolatiedikte
(mm)

λD-waarde (W/m·K)
(NBN EN 13166)

< 45
45 - 120
> 120

0,021
0,020
0,021

Warmteweerstand

Omschrijving
De Kingspan Kooltherm® K10 Plafondplaat is een resol
hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee
zijden voorzien van een glasvlies cachering.

Isolatiedikte
(mm)

RD-waarde
(m²·K/W)

20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
159

0,95
1,40
1,90
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
6,65
7,55

Voorbeeld detail

Toepassing
De Kingspan Kooltherm® K10 Plafondplaat kunt u
door de hoge isolatiewaarde uitstekend toepassen
als plafondisolatie. De plaat is uitstekend geschikt
voor het isoleren van kruipruimtes en plafonds van
bijvoorbeeld kelders, maar ook voor grotere ruimtes
zoals parkeergarages.

Standaard afmeting
De Kingspan Kooltherm® K10 Plafondplaat is standaard
verkrijgbaar met rechte kanten in de afmeting 1200 x
600 mm.
Voor afwijkende afmetingen en randafwerkingen kunt u contact opnemen met onze
klantenservice.

Technische gegevens
Eigenschap

Waarde

Densiteit
Druksterkte bij 10% vervorming
(NBN EN 826)
Dimensionele stabiliteit 48 uur,
70°C en 90% RV (lengte en breedte)
Dimensionele stabiliteit 48 uur,
-20°C / +70°C (lengte en breedte)
Diffusie weerstandsgetal (μ)
Gesloten cellen

ca. 35 kg/m³

Certificering
Alle producten in het Kingspan assortiment worden
geproduceerd onder de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE-markering. De Kingspan
Kooltherm® K10 Plafondplaat heeft eveneens ATG en
DUBOkeur.
● CE-markering

≥ 100 kPa
≤ 1,5%
≤ 1,5%
35
min. 90%

●

ATG Technische Productgoedkeuring met Certificatie*

●

DUBOkeur

* voor ATG gerelateerde productinformatie, zie www.butgb.be
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Contactdetails
Klantenservice

Technische service

Neem voor offertes, orders, documentatie en monstermateriaal
contact op met onze verkoopafdeling. U kunt ons op werkdagen
van 8.00 tot en met 17.00 uur bereiken via onderstaande
contactgegevens:
Tel:
+32 (0) 14 23 60 93
Fax: +32 (0) 14 23 60 94
email: info@kingspaninsulation.be

Kingspan Insulation verleent gratis technische service.
U kunt bij ons terecht voor advies en vragen over onze
producten en hun toepassing. Bovendien kunt u bij ons
terecht voor advies over bevestigingsmaterialen, technische
informatie, verwerkingsadviezen, afschotplannen en bouwfysische
berekeningen.

Verkoopkantoor
Kingspan Insulation B.V.
Postbus 6175
4000 HD Tiel
Nederland

Kortom, alles wat nodig is om de beste oplossing voor uw
constructie te kunnen realiseren. U kunt onze technische service
bereiken op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur via
onderstaande contactgegevens:
Tel:
+32 (0) 14 23 60 93
Fax: +32 (0) 14 23 60 94
email: techline@kingspaninsulation.be

De fysische en chemische eigenschappen van Kingspan Insulation B.V. producten vertegenwoordigen gemiddelde waarden, verkregen in algemeen geaccepteerde testmethoden en zijn onderhevig
aan normale productietoleranties. Kingspan Insulation B.V. behoudt zich het recht om productspecificaties zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie, technische details, de
bevestigingsvoorschriften etc. die in de desbetreffende documentatie zijn genoemd worden in goed vertrouwen afgegeven en zijn in overeenstemming met de door Kingspan Insulation B.V. bedoelde
toepassing. Aan de afbeeldingen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn bedoeld om een globale indruk te geven van het uiterlijk van de producten en tonen
één van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Kingspan Insulation B.V. garandeert niet dat de getoonde toepassingen toegestaan zijn volgens de geldende (plaatselijke) regelgeving. Verifieer
aanbevelingen voor applicatie met de daadwerkelijke behoeften, geldende specificaties en regelgeving. Voor ieder andere applicatie of condities bij gebruik van onze isolatiematerialen dient u
advies in te winnen bij Kingspan Insulation B.V. Raadpleeg onze technische service indien de toepassing of condities afwijken van de toepassingen vermeld in de documentatie. Controleer bij onze
marketingafdeling of de door u gebruikte documentatie de laatst uitgegeven versie is.

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland
Postbus 198, 7100 AD Winterswijk, Nederland

www.kingspaninsulation.be

®

Kingspan, Kooltherm, Selthaan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
TM iSoEasy, OPTIM-R en Therma zijn handelsmerken van de Kingspan Group plc

