september 2012

Energie besparen is easy

Knauf
Insulation
Easy
Hellend dak

Hellend dak glaswolrol met
dampremmende aluminium
laag
•	Milieuvriendelijke isolatie met
ECOSE® Technology, geurloos en
voelbaar zacht
•	De isolatie zorgt voor een lucht
dichte en dampopen afwerking,
waardoor een hoge isolatiewaarde
wordt bereikt
•	Vergroot het wooncomfort, dankzij
de thermische isolatie (je huis blijft
warm in de winter en koel in de
zomer)
•	Betaalt zichzelf al binnen enkele
jaren terug
•	Drie verschillende diktematen, voor
ieder dak is er een passend product
Isolatiewaarde

4,55
3,55
2,55
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Stap 1

Knauf Insulation Easy
Hellend dak
1
EASY isolatie product

Rdwaarde

Breedte

Lengte

Eigenschappen

Knauf insulation EASY
Hellend dak 160 mm

4,55

0,6 mm

3,5 m

Uitstekende
thermische isolatie

Knauf insulation EASY
Hellend dak 125 mm

3,55

0,6 mm

4,3 m

Zeer goede
thermische isolatie

Knauf insulation EASY
Hellend dak 90 mm

2,55

0,6 mm

6,0 m

Goede 
thermische isolatie

Rd-waarde geeft de warmteweerstand waarde van het isolatiemateriaal aan, hoe hoger de
waarde des te beter het product isoleert.

Stap 2
Meet de afstand tussen de horizontale
balken en snij de glaswol met het
isolatiemes op de juiste lengte (ca. 1 à
1,5 cm extra).
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Knauf Insulation EASY Accessoires
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Klem vervolgens de isolatierol tegen de
dakconstructie, tussen de houten latten.
Spijker of niet de aluminium rand/flens
van de rol vast op de houten latten.

Stap 4
Gebruik de Knauf Insulation EASY
Tape om de naden af te plakken en
eventuele scheurtjes te herstellen. Breng
tot slot elke gewenste afwerklaag aan
op de houten balken of latten.

Hoeveel rollen heeft u nodig?
2

30 m
m2 per rol

Product

m2 Hellend dak
2

45 m2

60 m2

75 m2

Gemiddeld aantal benodigde rollen

Knauf insulation EASY
Hellend dak 160 mm

2,10 m2

15

22

29

36

Knauf insulation EASY
Hellend dak 125 mm

2,58 m2

12

18

24

30

Knauf insulation EASY
Hellend dak 90 mm

3,60 m2

9

13

17

21

www.knaufinsulation-easy.nl
Contact
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Knauf Insulation EASY Tape
Tape voor het luchtdicht en dampopen afplakken van de
overlappende naden van de Knauf Insulation Onderdak
folie en de alu-flenzen van de Hellend dak isolatie.
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Stap 3

Body copy

Met de Accessoires kunt u eenvoudig een compleet pakket samenstellen, om uw
Hellend dak optimaal te isoleren. Het is EASY!
Knauf Insulation EASY Onderdakfolie
Dampopen wind- en regenscherm voor een duurzame
bescherming van de Hellend dak solatie tegen vocht
1
infiltratie door neerslag (indien geen dakbeschot).

Bepaal de dikte van de isolatie, door de
diepte van de balken te meten. Maak een
frame door op de balken (gordingen),
latjes (rachels) horizontaal te bevestigen.
Bevestig hierop de verticale latten (45
mm breed) met een hart-op-hart afstand
van 60 cm. Zorg ervoor dat de2 isolatie
aansluit tegen de dakconstructie.

Knauf Insulation
Florijnstraat 2
Postbus 375
4900 AJ Oosterhout, Nederland
E-mail: easynl@knaufinsulation.com
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Tip:

 anneer u geen onderdak constructie (dakbeschot) heeft,
W
dient u eerst Knauf Insulation EASY Onderdakfolie tegen de
dakconstructie te bevestigen. Plaats deze tussen de balken,
tegen de constructie, met een onderlinge overlap van 10 cm
(idealiter in aansluiting met de spouw). Tape de naden af met
Knauf Insulation EASY Tape.

Het aantal rollen betreft een benaderde berekening en dient enkel ter aanbeveling.
Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout
die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

