
DRUKVASTE ISOLATIE  CF
De ideale oplossing, de hoogste Drukvastheid met 
een betere isolatiewaarde en een gering eigen 
gewicht met elkaar verenigd. 

Aanpassingen voorbehouden · 
www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be
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Drukvaste Isolatie CF
De ideale oplossing, de hoogste Drukvastheid / isolatiewaarde met zeer laag eigen 
gewicht verenigd. Hoge starheid en uitgesneden pasvormen zorgen voor een  duurzame stabiliteit 
voor het steunen van uitkragende ramen. 

Produkteigenschappen:
• beste isolatiewaarde • hoge drukvastheid• gering eigengewicht • aangepaste profielvorming voor
betere stabiliteit • schroefbaar • Duktiel Materialgedrag (Ondanks de hoge drukvastheid bij gelijk
welke ondergrond, Zoals vb. kleine stenen, die zich schadeloos laten indrukken, in deze
compacte materialen) • diffusie open (door de opencellige structuur) • geringe wateropname •
vorstbestendig / niet verrotbaar •  Brandgedrag EN 13501: E • vormstabiel (ook bij wisselende
weersomstandigheden) • volledig isotroop (onveranderlijke materiaal eigenschappen in gelijk
welke richtingen) • individueel te bewerken (vb.. zagen,frezen of verder bewerkbaar met warme
draad versnijding) • Leverbaar in plaatvorm en of als balkvorm • Wij produceren aangepaste vorm
profielen in verschillende geometrieën volgens aangeleverde dwg tekening.

1.Productbeschrijving

Bl. 01www.buildtechnics.be 
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2.Voorgesneden platen zoals U ze wil!
Selecteer het materiaal en de afmetingen - die wij voor u in uw gewenste afmetingen klaar 
maken en aanleveren!

Drukvaste Isolatie CF Platen - voorraad afmetingen.

 Andere afmetingen en kwaliteiten op aanvraag!

Maak gebruik van onze snij service!

Bestel onze Drukvaste Isolatie CF profielen direct die passen bij uw 
venster systeem in de gewenste grootte en met het juiste profiel.max 
1117 mm 

      CF 100     CF 100 I      CF 70
Afm.: 1.175x500 mm 2.350x780 mm 1.200x600 mm
Dikte:  CF 100 I    CF 100               CF 100
10 mm 2802050010 2803078010 2802260010
20 mm 2802050020  2803078020 2802260020
30 mm 2802050030 2803078030 2802260030
40 mm 2802050040 2803078040 2802260040
50 mm 2802050050 2803078050 2802260050
60 mm 2802050060 2803078060 2802260060
70 mm 2802050070 2803078070 2802260070
80 mm 2802050080  2803078080 2802260080

Bl. 02www.buildtechnics.be 
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Standaardlengten 
1.175 mm

Uw Voordeel:
o Lichte Materialen

o Nauwkeurig gevormde
aansluitingen
eenvoudig verder te
verwerken

o Grote tijdbesparingen

o Beste isolatie
eigenschappen zonder
koude bruggen.

o Rechtstreeks
verschroef baar zonder
voorboren

Systemen 
o Veka SL70 / SL82
oHeroal W72
o Schüco AWS75
o Andere profielvormen op aanvraag mogelijk...

Bl. 03

3.Isolatie Basisprofiel

Koudebrug factor adapters & verdubbelingen 
om als basis uw Raam-systeem aan te passen!

Systeemoverzicht

www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be
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met profiel insnijding

Adapter

met vlakke Isolatiesteun

Opbouw / 20 mm

Opbouw / 50 mm

Opbouw / 100 mm

Andere Systemen / afmetingen op aanvraag!

Systeemoverzicht

Bl. 04www.buildtechnics.be 
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4. Voorwandmontage Systeem
Voor koudebruggen in de bouwschil die compleet 
in de isolatielaag plaatsvinden.

               ft 

UW voordeel:
o Lichte Materialen

oMaatwerk in voor- en afwerkings
fase

o Verschroefbaar met plugloze -
montage schroeven.

o Zonder consoles en apparte
naisoleerstukken

oDe montage oplossingen voor
Uw individuele eisen.

oGrote tijdbesparing

o Beste isolatieeigenschappen
zonder  koude bruggen.

oGewicht tot 200 kg/m kan op
deze manier gedragen worden.

o Bestendigheidsklasse RC 2

 EBP verbeteringen zijn eenvoudig haalbaar
 Vereenvoudig uw bouwdetails voor Uw    
raamaansluitingen en voldoet in alle opzicht 
aan de strengere eisen.
 Maak gebruik van een doordacht voorwand 
montage systeem,verbetering in kwaliteit 
met minder zorgen.DUURZAAM

Bl. 05www.buildtechnics.be 
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Inbouwsituaties

 Alle andere innovatieve afdichtingen voor raam aansluitingen zijn bij ons te 
vinden

www.deflex.de
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Onder aansluiting

Venster Flex Tape 

Drukvaste Isolatie- CF150 (onder profiel)

Montage schroeven

Drukvaste 
Isolatie 
CF100  als 
Basisprofiel

1K Lijm 

Zijdelingse aansluiting
Drukvaste Isolatie-CF 150 (zijdelings profiel)

Montage schroeven

1K Lijm 

Multifunctioneel voegband

Bl. 06www.buildtechnics.be 
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W- flex Isocell

Compressie voegband

 Systeemkomponenten

Drukvaste Isolatie-CF 150

 Afdichting & Isolatie

 Bevestiging

 Profiel

Maak gebruik van onze snijservice ! ! ! 
Besteld U ons drukvaste isolatie- 
raamprofiel op maat gesneden volgens 
Uw gewenste afmetingen
in profiel vorm.

Drukvaste Isolatie is de nieuwe oplossing, de hoogste Drukvastheid met 
se beste isolatiewaardeen een gering eigen gewicht verenigd. Hoge 
starheid (2% indrukking bi j  gebruikslast) zorgen voor een 
duurzame oplossing. Drukvaste isolatie als probleem oplossing voor het 
uitkragen van uw raamsystemen en andere lichte toepassingen in de isolatieschil.

Montageschroeven

Montage schroeven zijn speciale schroeven om zonder boorplug Uw  raam -en deuren 
in Beton, Natuursteen,muren in volle steen of holle blok te bevestigen.  
Kopdoormeter 11 mm  (tandbit TX 30) voor boring D = 6 mm.

Kleefstof I s  een  1-K-MS-Konstructie-Kleefstof met terug sluitbare 
Schroefkop voor de montage tijdens de werfuitvoering. De universele Kleefstof 
is uitstekend geschikt als montage voor het verkleven tussen het muurwerk en het 
montage element , als het raam en het montage element.

Venster W-flex Isocell bestaat uit een gemodificeerde Polyamide met speciaal 
ver-sterkte Vlies-Folie-Kombinatie. De volvlakkige zelfklevende 
onder zijde vereenvoudigd de verdoken inbouw om de te 
bepleisteren oppervlakte te verwerken zonder bi jkomende 
verl i jmingen. De rugzijde heeft een kleefstrook om eenvoudig op het raam te 
verkleven. Voor moeili jke ondergronden wordt steeds aanbevolen 
om een Multiprimer ls grondlaag aan te brengen om een voldoende 
hechting te bekomen.

Compressie Voegband is een Band voor alle aansluitingen bij de raam montage, 
d ich t  de  bu i ten  voeg  af langs buiten -en binnen als norm RAL, dit voor 
energiezuinige raam inbouw. Hij is slagregen- en luchtdicht mede als geluid afdichting in één 
enkel materiaal. Een hoogwaardige band met een funktie membraam in 20 mm. De 
zekereopmossing voor Alu-, Hout- en Kunststoframen.

Drukvaste Isolatie CF70 Vensterbank vormdeel

 Zonder koude brug en bv. 
als steundeel met een 
perfecte aansluiting

Bl. 07www.buildtechnics.be 
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Montagevoorschriften

1. Blindramen-buitenafmetingen
van het te monteren raam
opmeten.

en Drukvaste Isolatie CF 150
opmeten. Hou rekening met de 
stompnaad van de hoek afmetingen 
zie fig 6 & 8

2. Afmetingen van het raamprofiel- 3. CF 150 Profiel op maat
uitgesneden of met speciaal
aangepaste zaag te verzagen
op maat.

4. Lijm in 2 gelijke richels
aanbrengen en meteen de
verlijmde delen tegen de muur
monteren,uitpassen en
vastschroeven

5. Onderprofiel drukvaste isolatie-met
Montageschroeven
bevestigen.

- Voorboren profiel aanbevolen

6. Zijdelings drukvaste Isolatie
profiel :loodrecht plaatsen en

vastschroeven,verder 
het bovenprofiel plaatsen 
en vastschroeven

7. Multi functionele voegband plaatsen of opschuimen nadien.

voegband plaatsen of
opschuimen nadien.

8. Blindramen in de
voormontage

plaatsen , uitlijnen en
fixeren.

9. Blindraam  met
Montageschroeven in de
voormontage bevestigen

1 2 3

4 5

7 8 9

64 6

Bl. 08www.buildtechnics.be 
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Een goed geïsoleerde buitenwand 
impliceert noodzakelijkerwijs diepe 
onthullingen.Deze omstandigheden 
doen zich voor aan de ene kant als 
een probleem door sterke 
onderschattingen constructief en 
anderzijds esthetisch diep terug 
liggende ramen zien we niet graag.
Wij maken het mogelijk om een 
combinatie van beide te realiseren.  
H e t  r o n d o m  a f d r a g e n  v a n  d e  
r a m e n  m e t  i n  c o m b i n a t i e   
e e n  u i t s t e k e n d e  t h e r m i s c h e  
w a a r d e  m e t  b o v e n o p  e e n  
p e r f e c t e  l u c h t d i c h t e  
a a n s l u i t i n g . Deze afdraging is 
zowel horizontaal als verticaal 
zodoende er geen koude bruggen 
ontstaan in  deze bouwknoop.

Lambda 
waarde

0,04 
W/mk 

Drukgolven 
Trek/zuig 

bis zu 
1.760 Pa
Volgens EN 

12211

Weerstands-
klasse
RC2

volgens 
EN 1627-

1630:2011-09

Last-
afdraging

  tot 
200 kg/m

De uitdaging in „Voorwandmontage“
De toegenomen eisen voor thermische isolatie van gebouwen brengen steeds complexer en dikkere 
buitenwand constructies voor in de raam montage.
Zowel de ramen en deuren als de muren zijn sterk verbeterd in hun thermische isolatie-eigenschappen 
in de afgelopen jaren.
Bovendien zal dit alsmaar toenemen met een verdere verlaging van de EPB normen in de buitenschil 
tot 2020 BEN . Het is dus nu en in de toekomst om de verbinding tussen het raam / deur en de 
structuur voor het raam en gevelconstructie te optimaliseren.

Op dit moment komt het nieuwe getest materiaal "drukvaste 
Isoaltie CF" in het spel. Met "Drukvaste Isolatie CF" is het 
mogelijk om een zeer warmte-geïsoleerde, dragende 
voorwandmontage te realiseren, die ook een test voor 
inbraakweerstand naar Klasse RC2 doostaan heeft.(Duitse 
testproef)

Raadpleeg voor meer informatie de "Bevestiging front wall 
mounting"

Herhaling. 
Trek / zuig 

bis zu 
800 Pa

Volgens EN 
12211

Zekerheid-
test

 Trek / zuig 
bis zu 

2.400 Pa
Volgens EN 

12211

Bl. 10www.buildtechnics.be 
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Bl. 11

Nr. FAQ Antwoord 
   blad

1 Wat is drukvaste Isolatie - CF 100?

12

2 Wat is drukvaste Isolatie - CF 70?
3 Waarvoor dient drukvaste Isolatie -  CF  100?
4 Waarvoor dient Drukvaste Isolatie -  CF 70?
5 Waarin onderscheid zich Drukvaste Isolatie -  CF 100 en  CF 70?
6 Hoe wordt dit materiaal verwerkt ?
7 Kan een vloer bevestiging uitgewerkt worden? (VB.met 2 K schuim 
8 Zijn er nog andere mogelijkheden te realiseren met de drukvaste Isolatie?

13
9 Zijn hier bouwvoorschriften van?
10 Met welke maat tolerantie dient men rekening te houden?
11 Zijn er al langdurige ervaringen met de drukvaste isolatie CF?
12 Is Drukvaste Isolatie - CF  schadelijk ?
13 Is Drukaste Isolatie - CF verrotend / rotbaar?

14

14 Is Drukvaste Isolatie - CF diffusie dicht of diffusie open?
15 Welke Brandklasse weerstand heeft Drukvaste Isolatie - CF ?
16 Welke warmte geleidbaarheid heeft Drukvaste Isolatie - CF?
17 Welke Voordelen heeft Drukvaste Isolatie -tegenover Puronite?
18 Wat is de levertijd van de voor gesneden vormdelen?
19 Kunnen deze voor gesneden vorm delen met elkaar verlijmd worden?
20 Welke permanente compressieve kracht heeft deze Drukvaste Isolatie - CF
21 Welke hoogte kan worden bereikt met Drukvaste Isolatie -  CF 
22 Welke Profieleringen zijn met Drukvaste Isolatie - CF mogelijk?

15

23 Neemt Drukvaste Isolatie - CF water op?
24 Wat kost Drukvaste Isolatie -  CF en  hoe raamt men de kost?
25 Is een bitumenverbinding mogelijk in het vlamproces?
26 In welke afmetingen kan Drukvaste Isolatie-CF 100 Profiel en plaat vorm geleverd worden?
27 Zijn er andere mogelijkheden om verbindingen te maken buiten het verlijmen?

5. Veel gestelde vragen…
Drukvaste Isolatie - CF100 & CF70

www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be
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Bl. 12

1.Wat is Drukvaste Isolatie- CF100?
Drukavste Isolatie-CF100 zijn platen vb. gesneden uit getemperd  Polystyreen schuim EPS om een hoge  Druk 
belasting te genereren voor het afdragen en in combinatie van een hoge  isolatiewaarde te bekomen voor het 
inbouwen van verzonken raam- en deur elementen  . (Voorbeelden zijn te vinden onderstaande fig 8.)

2.Drukvaste Isolatie- CF 70?
IDrukvaste solatie- CF 70 zijn platen of profielen gemaakt van polystyreen hard schuim XPS voor maximale druk 
belasting met een uitstekende thermische isolatie waarde, voor het vermijden van koude bruggen aan deur en raam 
elementen.(zie rubriek 8 voor verdere toepassingsgebieden)

3.Waarvoor dient Drukvaste Isolatie- CF100
Drukvaste isolatie- CF 100 dient als drukvaste dragende thermische onderbreking om koude bruggen te voorkomen. 
Het is de nieuwe oplossing, met een hoge drukvastheid een goede lambda waarde en een gering eigen gewicht 
gecombineerd. Hoge stijfheid (2% compressie onder belasting) en uitstekende langdurige stabiliteit maken van 
Drukvaste  Isolatie-CF100 een oplossing voor het probleem van veel isolatie- en lichtgewicht constructie 
toepassingen. Het laadvermogen bedraagt 38 ton per vierkante meter.

4.Waarvoor wordt Drukvaste Isolatie- CF 70 toegepast?
Drukvaste Isolatie- CF 70 dient als druk bestendige thermische isolatie voor een hoge drukbelasting, alsmede voor 
het voorkomen van thermische onderbrekingen. Drukvaste Isolatie- CF70 is de nieuwe oplossing die de hoogste 
druksterkte combineert met de beste thermische isolatie en een laag gewicht .Een duurzaam draagvermogen van 
25 ton per vierkante meter, een thermische geleidbaarheid beter dan 0,04 W / mK maakt van Drukvaste Isolatie- CF 
70 de oplossing voor veel dragende problemen, die de hoogste eisen stellen aan thermische isolatie. (ENEV 2014)

5.Waarin onderscheid Drukvaste Isolatie-CF100 en  IDrukvaste solatie-CF 70 zich?
Het verschil tussen Drukvaste isolatie- CF100 en Drukvaste Isolatie -  CF 70 ligt in de respectievelijke celstructuur. 
Door zijn betere schroef winningswaarden is isolatieschuim 100 beter geschikt als de isolatie op het element 
voorkomt. Isolatie-flex CF70, aan de andere kant, is meer geschikt voor het binden, als een spacer of een warme 
rand.

6.Hoe wordt het materiaal verwerkt?
Beide versies kunnen uitstekend worden gezaagd (metalen zaagblad) en gemalen.

7.Kan een bevestiging op een vloer uitgevoerd worden? (v.b. met hoeken)
Ja, beide versies kunnen goed op de vloer worden geschroefd of als alternatief gelijmd worden. De Drukvaste 
Isolatie - CF 100 kan direct worden geschroefd. Speciale schroeven worden bij voorkeur gebruikt bij Drukvaste 
Isolatie-CF 70.

www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be
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8. Zijn er verdere toepassingsgebieden voor drukvaste isolatie?
Drukvaste Isolatie CF100 en CF 70 kunnen bovendien worden gebruikt als:

- Vensterbanken met helling voor waterafvoer
- Vensterbank profiel inclusief vensterbank wig
- Vorm-passende over-isolatie van frames voor het monteren van elementen voor de sash
- Vormige isolatie voor het koppelen van de bouwknopen (afstand tussen de koppelstukken)
- Rolluikkast isolatie
- Gaten doorgeven "Inzetten" voor holle kamers van profielen
- Warmte-geïsoleerde gevel verbindingsprofielen
- spacers voor sandwich panelen, vullingen, enz.

9. Is er een bouwcontrole certificaat(Duitsland)?
Drukvaste Isolatie- CF100 werd getest als fabrieksgemaakte EPS volgens de geharmoniseerde Europese norm
EN 13163. Dit omvat in wezen exacte testspecificaties, die zijn aangepast aan de materiaalbehoefte, om de
genoemde materiaalkenmerken te waarborgen, zoals sterkte, langdurig gedrag, thermisch isolatiegedrag,
warpgedrag en nog veel meer. Er zijn een groot aantal onderzoeken en testcertificaten. Een bouwcontrole
certificaat regelt de exacte toepassing van een product voor een precies gedefinieerd gebruik. Vanwege de
uiteenlopende toepassingsgebieden van Drukvaste Isolatie - CFkunnen we deze complexe "building inspection
approvals" niet op een platte basis gebruiken voor alle mogelijke toepassingsgebieden. Wij garanderen de beloofde
materiaaleigenschappen en controleren ze regelmatig.

10. Met welke maat tolerantie moet er rekening gehouden worden.De afwijkingen zijn kleiner dan ± 1 mm.
Dimensionele stabiliteit is een belangrijk product voordeel, dat alleen mogelijk is door het speciale fabricageproces
van Drukvaste Isolatie- CF . Een proces, in tegenstelling tot andere geëxpandeerde of geschuimde thermoplasten,
resulteert niet in een dimensionale verandering, ook onder veranderende omgevingsomstandigheden. Deze
eigenschap maakt een brede technische toepassing mogelijk, die niet mogelijk zou zijn met conventioneel
geschuimde EPS. Een langdurige afmeting van 0,3 mm is mogelijk door frezen en planken.

11. Zijn er lange termijn ervaringen in het omgaan met Drukvaste Isolatie -  CF?
Het materiaal is uitgebreid getest op langdurig kruipgedrag, de genoemde waarden vloeien voort uit deze
onderzoeken. Al meer dan 10 jaar is het materiaal constructief op grote schaal en in diverse toepassingen gebruikt
zonder enige aanduiding van een probleem.

12. Is Drukvaste Isolatie- CF schadelijk?
De onschadelijke pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel. Door het speciale productieproces, in tegenstelling tot
normaal uitgestrekte styrofoam, is technisch geen pentaan aanwezig in de cellen. De resterende bestanddelen zijn
het bulk van plastic polystyreen en water.

www.buildtechnics.be 
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Bl. 14

13. Is Drukvaste Isolatie- CF rotbestendig  / bestand? Ja, want het eerste product van EPS/XPS is niet biologisch
en dus rot-bestendig en vergaat niet.

14. Is Drukvaste Isolatie-CF diffusie open of diffusiedicht?Drukvaste Isolate CFis een diffusievrij
bouwmateriaal. Door de open-celstructuur is het materiaal ook laag doorlaatbaar voor lucht. Dit zorgt
voor veilig gebruik, zelfs in een diffusievrij ontwerp en in gebieden waar condensatie snel moet worden
gedispergeerd. Drukvaste Isolatie  CF is een open cel schuim. De waterabsorptiecapaciteit wanneer men
het volledig onderdompelt is drukvaste isolatie-CF 100 ongeveer 5-10%. Drukvaste Isolatie CF 70
absorbeert geen water, <1%. Opgehoopte water wordt snel vrijgegeven.

15. Welke brandbeveiligingsklasse komt overeen met isolerend schuim?
Volgens Euronorm 13501 voldoet Drukvaste Isolatie CF klasse E. Volgens DIN 4102
Drukvaste Isolatie CF 100 Brandbeveiligings klasse B2 en Isolatie flex CF 70 Brandbeveiligings klasse
B1.Drukvaste Isolatie CF

15.Welke voordelen heeft Drukvaste Isolatie - CF tegenover Phonotherm / Puronit ?
Vergeleken met Drukvaste Isolatie- CF, is Phonotherm tweemaal zo zwaar. Phonotherm heeft slechts de 
helft zo goede thermische isolatie, wat meer warmtebruggen betekent. Het brandgedrag van de materialen 
is hetzelfde, maar Drukvaste Isolatie- CF 70 biedt kleine voordelen in termen van ontvlambaarheid. De 
verwerking van Drukvaste Isolatie- CF is veel eenvoudiger en moeiteloos voor gereedschappen. 
Phonotherm heeft de neiging om af te breken zonder te prillen of te splitsen.Drukvaste  Isolatie-CF drukt in 
bij puntbelasting en omsluit kleine ongelijkheden . Bij Phonotherm leid dit tot een hobbeling in het 
draagvlak.

16.Wat is de levertijd voor geprofileerde isolatiepanelen?
De levertijd van Drukvaste Isolatie- CF bedraagt ongeveer 3 weken.  (voorraad afhankelijk)

17.Is het mogelijk Drukvaste Isolatie - CF delen met elkaar te verbinden?
Ja, Drukvaste Isolatie-CF delen kunnen perfect gecombineerd worden met de zelfklevende 1K Lijm MS

18.Wat is de permanente compressie sterkte van Drukvaste Isolatie CF??

Drukvaste Isolatie  CF 100 = 0,38 N/m Drukvaste Isolatie- CF 70  = 0,25 N/mm²

21. Welke hoogte kan worden bereikt met Drukvaste Isolatie CF
Door het extreem hoge draagvermogen kunnen de montagehoogten van 300-350 mm worden bereikt met 
standaard bouwdiepten. Met een bijbehorende hogere bouwdiepte ook meer.

www.buildtechnics.be 
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22.Welke profilering is mogelijk met Drukvaste Isolatie ?
Over het algemeen profielen met alle soorten isolatie typen is mogelijk, de wanddiktes mogen niet minder dan 3mm
zijn. Voor implementatie is een tekening, de specificatie van het betreffende systeem of slechts een schets
voldoende.

23.Absorbeert het isolatieschuim water?
De maximale waterabsorptiecapaciteit bij onderdompeling is:
Drukvaste Isolatie CF 70 = <1 Vol% Isolatie Flex 100 = 5-10 Vol%

24.Wat is de prijs van Drukvaste Isolatie-f / Hoe is de prijs samengesteld?
Drukvaste Isolatie- platen worden over het algemeen berekend op basis van een materiële basis prijs. Naast de
basisprijs, bespaard kosten of profielen die sterk afhankelijk zijn van de contour en de hoeveelheid. Een individuele
tekening productie / CNC programmering wordt afzonderlijk berekend. De minimum bestel waarde is € 250,00.
Standaardplaten worden berekend volgens de prijslijst. Speciale afmetingen plus snijkosten..

25. Is een bitumenafdichting mogelijk in het vlamproces?
Een bitumenafdichting in het vlamproces is mogelijk. Echter, de verwerker moet ervoor zorgen dat hij de isolatie
schuim niet verbrand, maar alleen de bitumen smelt en dan verlijmd.Vandaar het aangewezen is de bitumen met
enkel hete lucht te verwerken. Kortdurend contact met het hete bitumen is normaal gesproken geen probleem.
Toepassingstemperatuur: -50 ° C tot + 75 ° C

26.Wat is de lengte van de Drukvaste Isolatie CF 100 profielen, balken of panelen?
- Drukvaste Isolatie CF 100 uitgesneden profielen kunnen geleverd worden in een lengte van 1,175 mm.
- Drukvaste Isolatie CF 100 staven, rechthoekig zonder profilering, kunnen worden geleverd met een
lengte van maximaal 2.350 mm.
- Drukvaste Isolatie CF 100 panelen kunnen maximaal 780 x 2.350 mm worden geleverd.

27. Zijn er andere mogelijkheden van verbinding om Drukvaste isolatie CF 100 te verbinden?
Drukvaste Isolatie - CF100 kan zeer goed gelast worden. Met een apparaat voor stomp lassen van kunststof,
kunnen de Drukvaste isolatie delen CF100 in profielen of staven met elkaar worden verbonden.

www.buildtechnics.be 
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Referenzen, Anwendungsbeispiele
DEFLEX®

Nr. / Datum Verwerking 
1 / 06-2013 DRUKVASTE ISOLATIEFLEX CF 100 – Onderbouw / Thermische onderbreking 

Foto

Bemerkung

Nr. / Datum Verwerking 
2 / 04-2014 DRUKVASTE ISOLATIE CF 70 – Isolatie afdek profielen 

Foto

Bemerkung

Bl. 16

6. Referenties en toepassingen
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Nr. / Datum Verwerking 
3 / 07-2014 DRUKVASTE ISOLATIE CF 100 – Onderbouw / thermische ondersteuning 

Foto

Bemerkung

Bl. 17www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
4 / 08-2014 DRUKVASTE ISOLATIE CF 70  Drukvaste vulling met Isolatie eigenschappen 

Foto

Bemerkung Deuren - Sandwich – Paneel 

Nr. / Datum
5 / 08-2014

Foto

Bemerkung

Bl. 18www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Anwendung
6 / 10-2014 DÄMMFLEX 100 – Unterbau für Hebe-Schiebe-Anlagen

Foto

Bemerkung „DÄMMFLEX 100 zur thermischen Trennung bei der Erstellung von Schwerlast 
Unterbaudämmprofilen.“

Nr. / Datum Verwerking 
7 / 10-2014 DRUKVASTE ISOLATIE CF 100 – Voorwand-Montage  

Foto

Bemerkung

Bl. 19

4

Nr. / Datum Verwerking 
6 / 10-2014 DRUKVSTE ISOLATIE CF 100 – Onderbouw van zware hefschuiframen 

Foto

Bemerkung „DRUKVASTE ISOLATIE- CF 100 voor thermische scheiding bij de productie 
van zwaar belaste onderdelen.

Nr. / Datum Anwendung
7 / 10-2014 DÄMMFLEX 100 – Vorwand-Montage (an der Betonkonstruktion)

Foto

Bemerkung

www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 

8 / 11-2014 DRUKVASTE ISOLATIE CF 70 – Vensterbank voor gevormde delen 

Foto

Bemerkung Voor gevormde DF 70 polystyreen hard schuim, vooraf uit gesneden voor het 
bijbehorende raamprofiel.

Nr. / Datum Verwerking 
9 / 06-2015 DRUKVASTE ISOLATIE CF100 – Gevel aansluitprofielen 

Foto

Bemerkung Voorheen werd hardhout gebruikt voor deze toepassing. Nu DRUKVASTE 
ISOLATIE CF , als geavanceerder, lichter en beter te verwerken.

Bl. 20www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
10 / 04-2016 DRUKVASTE ISOLATIE CF150 – Voorwand- en uitkraag profiel 

Foto

Bemerkung DRUKVASTE ISOLATIE CF150 werd voor het eerst gebruikt. 
De monteurs zijn zeer tevreden over het vakmanschap. 

Nr. / Datum Verwerking 
11 / 06-2016 DRUKVASTE ISOLATIE CF100 – bovendek aansluiting 

Foto

Bemerkung

Voorheen een toepassing in gevulde houten balken 

Bl. 21www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
12 / 06-2016 DRUKVASTE ISOLATIE CF100 – Basisprofiel 

Foto

Bemerkung

Nr. / Datum Verwerking 
13 / 09-2016 Toepassing in zelf gewalste vleugelprofielen - als vaste beglazing in de gevel 

Foto

Bemerkung

Bl. 22www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
14 / 11-2016 DRUKVASTE ISOLATIE CF150 Voorwandmontage 

Foto

Bemerkung De installateurs zijn erg enthousiast over het materiaal. De elementen zijn 
extreem stevig in de frames met nulbeweging!

Nr. / Datum Verwerking 
15 / 01-2017 Thermische scheiding - luifel montage 

Foto

Bemerkung

Bl. 23www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
16 / 02-2017 Vermijden van koude bouwknopen 

Foto

Bemerkung

Nr. / Datum Verwerking 
17 / 03-2017 Drukvaste Isolatie CF 30 als isolatiekern 

Foto

Bemerkung Als Alternatief   

Bl. 24www.buildtechnics.be 
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Nr. / Datum Verwerking 
18 / 03-2017 Drukvaste Isolatie CF 30 als isolatiekern 

Foto

Bemerkung

Nr. / Datum Verwerking 
19 / 03-2017 Drukvaste Isolatie CF30 als isolatiekern 

Foto

Bemerkung

Haben Sie Fragen zu den Anwendungen?

Unser DEFLEX®- Service Team steht Ihnen unter der Rufnummer: +49 (0) 2841 / 8888 - 0
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Bl. 25

Andere mogelijkheden op aanvraag 
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DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 18-22 - D-47445 Moers
Tel.: + 49 (0) 2841/8888-0 / Fax: + 49 (0) 2841/8888-199

E-Mail: info@deflex.de 

(Stand 10/2015) 

Änderungen vorbehalten

Technische-Gegevens 
DRUKVASTE ISOLATIE CF 400 

Druk bestendige thermische isolatie van gehard polystyreen stijf schuim (EPS)       
voor maximale druk belasting en vermijding van koude bouw knooppunten.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE CF 400? 
Drukvaste ISOLATIE CF  400 is de nieuwe oplossing,de hoogste druksterkte met de beste thermische isolatie met 
een laag eigen gewicht verenigd.Hoogste laadvermogen(2% compressie onder praktische omstandigheden)en uitstekend

Lange duur stabiliteit maken van Drukvaste Isolatie CF  400 een probleemoplossing voor het isoleren in eigen lichtgewicht 

IDRUKVASTE ISOLATIE CF 400
0,065    W/mK 
277    N/mm² 

Technische Gegevens: 

Warmetegeleiding: 
Elastisiteitsmodule in linear-elastische toepassing: 
Duur druksterkte 4,18    N/mm² 
Maximale wateropname bij volledige onderdompeling na 30 dagen: 5-10 Vol% 
Brandstofklasse. EN 13501 E 
Brandgedrag volgens DIN 4102 B2 
max. verwachte langdurige vervorming onder belasting < 3,0 Vol% 

-40°C bis +70°CTemperatuurbestandigheid 
Verouderingsbestandigheid Rottend en verouderingsbestendig 

  fleefbaar met oplosvrije lijmenOnderlinge verbindingen  Verk

Schroeftrekwaarde 
Houtschroef 4 x 400  4000N 
Montageschroef    7,5 x 52     7500N 
Bitumen bestendigheid G oed met  warme lucht verkleefbaar

Bevat geen chloorfluorkoolstoffen (CFK's, HCFK's of HFK's)

Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm

bl. 26

7. Technische Fiches

De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De bovenstaande informatie wordt 
naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen garantie voor een foutloze verwerking van onze producten. De 
informatie is gebaseerd op de resultaten van de praktijk en de experimenten die door ons zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen 
verzekering van eigendom in de zin van de BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid 
voor een specifiek doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze griffiers zijn slechts 
aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid van onze producten, raden we aan dat u 
voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op de originele materialen voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of 
verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.

Änderungen vorbehalten

Technisches Datenblatt 
DÄMMFLEX 400 

Druckfeste Wärmedämmung aus getempertem Polystyrolhartschaum (EPS) 
für höchste Druckbelastung und Vermeidung von Kältebrücken. 

Was ist DÄMMFLEX 400?

DÄMMFLEX 400 ist die neue Lösung, die höchste Druckfestigkeit mit bester Wärmedämmung und geringem 
Eigengewicht vereint. Höchste Belastbarkeit (2 % Stauchung unter Gebrauchslast) und ausgezeichnete 
Langzeitstabilität machen DÄMMFLEX 400 zur Problemlösung vieler Dämm- und Leichtbauanwendungen.

Technische Daten: DÄMMFLEX 400
Wärmeleitfähigkeit: 0,065 W/mK 
Elastizitätsmodul im linear-elastischen Bereich: 277 N/mm² 
Dauerdruckfestigkeit 4,18 N/mm²
Max. Wasseraufnahmefähigkeit bei vollständigem Eintauchen: 5-10 Vol% 
Baustoffverhalten im Brandfall lt. EN 13501 E 
Brandverhalten nach DIN 4102 B2
max. zu erwartende Langzeitverformung unter Gebrauchslast < 3,0 Vol% 
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C 
Alterungsbeständigkeit Verrottungsfest und alterungsbeständig
Verbindung untereinander Verklebbar mit lösungsmittelfreien

Klebstoffen, z. B. DEFLEX® PUR Solo 
Schraubenauszugswerte:
Holzschraube 4 x 40mm 4000N 
Montageschraube 7,5 x 52 7500N 

Bitumenverträglichkeit Gut 

Enthält keine Flourchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs, HFCKWs oder HFKWs 

Für den Niveauausgleich bei unebenen Untergründen empfehlen wir Deflex Verglasungsklötze 100 x 50 x (1-
6)mm.
Die Klötze sollten einen Maximalabstand von 400mm nicht überschreiten, um ein Durchbiegen zu vermeiden. 

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewährleistung für fehlerfreie Verarbeitung
unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich
und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer
Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung 
des Projekts an Original Materialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen.

www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be



DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 18-22 - D-47445 Moers
Tel.: + 49 (0) 2841/8888-0 / Fax: + 49 (0) 2841/8888-199

E-Mail: info@deflex.de 

(Stand 03/2015) 

Änderungen vorbehalten

Technische Gegevens 
DRUKVASTE ISOLATIE CF 200 

Druk bestendige thermische isolatie van gehard polystyreen schuim (EPS) 
voor maximale druk belasting en preventie van koude bouw knooppunten.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE CF 200? 

Langdurige stabiliteit wordt verzekerd door ISOLATIE-FLEX CF  200

Technische Gegevens: DRUKVASTE ISOALTIE CF 2000 

0,046    W/mK 
102    N/mm² 
1,01    N/mm² 
5-10 Vol% 
E 

Temperaturbestendigheid 
Verouderingsbestendigheid 

B2 
< 3,0  Vol% 
-40°C bis +70°C 
Rottend en verouderingsbestendig

Onderling verbindingen               Verkleefbaar met oplossingsvrije lijm
Kleefstof , vb 1K PUR Solo 

Schroeftrekwaarde: 
Houtschroef 4 x 40mm   800N 

1600NMontageschroef 7,5 x 120 mm   

Goed, met warme lucht verkleefbaarBitumen bestendigheid     

 Bevat geen chloorfluorkoolstoffen (CFK's, HCFK's of HFK's)

 Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm

De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De 
bovenstaande informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen 
garantie voor een foutloze verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de 
praktijk en de experimenten die door ons zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom 
in de zin van de BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid 
voor een specifiek doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze 
griffiers zijn slechts aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid 
van onze producten, raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op 
de originele materialen voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.

bl. 27

Änderungen vorbehalten

Technisches Datenblatt 
DÄMMFLEX 200 

Druckfeste Wärmedämmung aus getempertem Polystyrolhartschaum (EPS) 
für höchste Druckbelastung und Vermeidung von Kältebrücken. 

Was ist DÄMMFLEX 200?

DÄMMFLEX 200 ist die neue Lösung, die höchste Druckfestigkeit mit bester Wärmedämmung und geringem 
Eigengewicht vereint. Hohe Belastbarkeit (2 % Stauchung unter Gebrauchslast) und ausgezeichnete
Langzeitstabilität machen DÄMMFLEX 200 zur Problemlösung vieler Dämm- und Leichtbauanwendungen.

Technische Daten: DÄMMFLEX 200
Wärmeleitfähigkeit: 0,046 W/mK 
Elastizitätsmodul im linear-elastischen Bereich: 102 N/mm² 
Dauerdruckfestigkeit 1,01 N/mm²
Max. Wasseraufnahmefähigkeit bei vollständigem Eintauchen: 5-10 Vol% 
Baustoffverhalten im Brandfall lt. EN 13501 E 
Brandverhalten nach DIN 4102 B2
max. zu erwartende Langzeitverformung unter Gebrauchslast < 3,0 Vol% 
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C 
Alterungsbeständigkeit Verrottungsfest und alterungsbeständig
Verbindung untereinander Verklebbar mit lösungsmittelfreien

Klebstoffen, z. B. DEFLEX® PUR Solo 
Schraubenauszugswerte:
Holzschraube 4 x 40mm 800N 
Montageschraube 7,5 x 52 1600N 

Bitumenverträglichkeit Gut 

Enthält keine Flourchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs, HFCKWs oder HFKWs 

Für den Niveauausgleich bei unebenen Untergründen empfehlen wir Deflex Verglasungsklötze 100 x 50 x (1-
6)mm.
Die Klötze sollten einen Maximalabstand von 400mm nicht überschreiten, um ein Durchbiegen zu vermeiden. 

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewährleistung für fehlerfreie Verarbeitung
unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich
und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer
Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung 
des Projekts an Original Materialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen.

Warmtegeleidbaarheid
 Warmetegeleiding: 
Elastisiteitsmodule in linear-elastische toepassing:
Duur druksterkte 
Maximale wateropname bij volledige onderdompeling:
Brand klasse 
max. te verwachten vervorming bij langdurige belasting 

www.buildtechnics.be 
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Drukvaste ISOLATIE CF 200 is de nieuwe oplossing,de hoogste druksterkte met de beste thermische isolatie met 

een laag eigen gewicht verenigd.Hoge belastbaarheid (2% compressie onder onderhoudsbelasting) en uitstekende 
stabiliteit op lange termijn maken DRUKVASTE ISOLATIE-CF 200 een probleem oplosser voor vele isolatie- en licht 
gewicht toepassingen.
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Technische fiche
ISOLATIE-FLEX CF 150

Druk bestendige thermische isolatie van gehard polystyreenschuim (EPS)
    Voor de hoogste druk belasting en het vermijden van koude bruggen.

Wat is DRUKVASTE  ISOLATIE-CF 150?

DRUKVASTE ISOLATIE-CF 150 is de nieuwe oplossing die de hoogste druksterkte combineert met de beste 
thermische isolatie en een laag eigen gewicht. 
Hoge belastbaarheid (2% compressie onder onderhoudsbelasting) en uitstekende stabiliteit op lange 
termijn maken DRUKVASTE ISOLATIE-CF 150 een probleem oplosser voor vele isolatie- en licht gewicht 
toepassingen.

W/mK 
N/mm² 
N/mm² 
Vol% 

DRUKVASTE ISOLATIE- CF  150 
0,04  
85 
0,78  
5-10
E
B2
< 3,0 Vol% 
-40°C bis +70°C
Rottend en verouderingsbestendig
Kleefmiddel zonder oplosmiddelen
Kleefstof, B.v 1K PUR Solo
750N
1800N

Goed

bl. 28

Technische gegevens:
Warmtegeleidingsvermogen:
Elasticiteitsmodulus in het lineair-elastische bereik: 
Duurzaamheidssterkte
Maximale wateropname bij volledige onderdompeling: gedrag 
van bouwmaterialen in geval van brand volgens EN 13501 
Brandgedrag volgens DIN 4102
max. verwachte vervorming op lange termijn onder 
weerstandswaarde van de bedrijfslast 
verouderingsbestendigheid
Verbinding met elkaar

Schroef pull waarden:
Houtschroef 4 x 40 mm
Montageschroef 7,5 x 52

bitumen compatibiliteit

Bevat geen chloorfluorkoolstoffen (CFK's, HCFK's of HFK's) 

 Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm
De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De 
bovenstaande informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen 
garantie voor een foutloze verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de 
praktijk en de experimenten die door ons zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom 
in de zin van de BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid 
voor een specifiek doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze 
griffiers zijn slechts aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid van 
onze producten, raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op 
de originele materialen voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.
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Änderungen vorbehalten

Technisch gegevensblad 
DRUKVASTE ISOLATIE CF 125 

Drukbestendige thermische isolatie van gehard polystyreenschuim (EPS)
Voor de hoogste drukbelasting en het vermijden van koude bruggen.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE-CF125?

DRUKVASTE ISOLATIE- CF 125 is de nieuwe oplossing die de hoogste druksterkte combineert met de beste 
thermische isolatie en een laag eigen gewicht. Hoge belastbaarheid (10% compressie onder onderhoudslast) en 
uitstekende stabiliteit op lange termijn maken ISOLATIE-FLEX- CF 125 tot een oplossing voor vele 
isolatie- en lichtgewichttoepassingen.

W/mK 
N/mm² 

DRUKVASTE ISOLATIE- CF 125 
0,0405 
38 
1,65 N/mm² 
5 Vol% 
25 
E 
B2 
0,65 
Kleefmiddel zonder oplosmiddelen
Kleefstoffen, b.v. 1K PUR Solo
N/mm² 

5% Fraktil 

Technische gegevens:
ThermischegeleidbaarheidvolgensEN12667: 
Elasticiteitsmodulus:
Druksterkte bij 10% compressie volgens EN 826:
Maximaal waterabsorptiecapaciteit 28 dagen volgens EN 12087: 
Waterdamprestrictienummer volgens EN 12086-1: gedrag van 
Brandklassen in geval van brand volgens EN 13501-1:
Brandgedrag:
Toelaatbare spanning onder gebruiksbelasting:
Verbinding met elkaar:

Schraubenauszugswerte: 
Schraube 4,5 - Einschraubtiefe 40 mm (N) 621  Schraube 7,5 - 
Einschraubtiefe 40 mm (N) 1011  

Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm

De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De bovenstaande 
informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen garantie voor een foutloze 
verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de praktijk en de experimenten die door ons 
zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom in de zin van de BGH-jurisprudentie. Een wettelijk 
bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid voor een specifiek doel kan niet worden afgeleid uit onze 
informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze griffiers zijn slechts aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid 
wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid van onze producten, raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige 
geschiktheidstest uitvoert op de originele materialen voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.

Bl. 29www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be



Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
· 0

4/
20

17

Technische fiche
DRUKVASTE ISOLATIE -CF 100

Drukbestendige thermische isolatie van gehard polystyreenschuim (EPS)
Voor de hoogste drukbelasting en het vermijden van koude bruggen.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE-CF100?
DRUKVASTE ISOLATIE- CF 100 is de nieuwe oplossing die de hoogste druksterkte combineert met de beste 

thermische isolatie en een laag eigen gewicht. Hoge belastbaarheid (2% compressie onder 
onderhoudsbelasting) en uitstekende stabiliteit op lange termijn maken DRUKVASTE ISOLATIE- CF 100 een 

probleemoplosser voor vele isolatie- en lichtgewichttoepassingen.

W/mK  

Vol%    
E
B2

Vol%

DRUKVASTE ISOLATIE- CF 100 
0,038   
44  
0,38   
5-10

< 3,0 
-40°C bis +70°C

Rottend en veroudering bestendig

Verlijming met oplos vrije 1K component 

 430N 880N 

Goed enkel met warme luchtblazer verwerkbaar 

Technische gegevens:       
Warmtegeleidingsvermogen:
Elasticiteitsmodulus in het lineair-elastische bereik: 
vermoeidheidssterkte
Maximale wateropname bij volledige onderdompeling: 
Klasse van bouwmaterialen in geval van brand volgens EN 
13501
Brandgedrag volgens DIN 4102
Max. verwachte vervorming op lange termijn onder 
weerstandswaarde van de bedrijfslast
Maximum Temperatuur verwerking:
Duurzaamheids weerstand

Verbinding met elkaar
Schroef trek waarden:
Houtschroef 4 x 40 mm
Montageschroef 7,5 x 52

Bitumen compatibiliteit

Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm

De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De 
bovenstaande informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen garantie 
voor een foutloze verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de praktijk en de 
experimenten die door ons zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom in de zin van de 
BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid voor een specifiek 
doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze griffiers zijn slechts 
aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid van onze producten, 
raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op de originele materialen 
voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.
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Änderungen vorbehalten

Technische fiche
DRUKVASTE ISOLATIE- CF70

Drukbestendige thermische isolatie van polystyreenschuim (XPS) voor maximale drukbelasting
en vermijden van koude plekken.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE- CF 70?

DRUKVASTE SOLATIE - CF 70 is de nieuwe oplossing die de hoogste druksterkte combineert met de beste 
thermische isolatie en een laag eigen gewicht. Dankzij een duurzaam laadvermogen van meer dan 20 ton per 
vierkante meter, weerstand tegen rot en een warmtegeleidingsvermogen beter dan 0,04 W / mK is DRUKVASTE 
ISOLATIE-70 de oplossing voor veel problemen bij het overzetten van lading die de hoogste eisen stellen aan 
thermische isolatie. (ENEV 2014)

DRUKVASTE ISOLATIE- CF 70 
< 60mm  0,035 W/mK 
> 60mm <120mm 0,036 W/mk 
> 120mm 0,038 W/mK 
25 N/mm² 
0,25 N/mm² 
< 1 Vol% 
E
B1
< 2,0 Vol% 

Technische gegevens: 
Thermische geleidbaarheid: 
Elasticiteitsmodulus in het lineair-elastische bereik: 
vermoeidheidssterkte
Maximale wateropname bij volledige onderdompeling: 

Brandklasse volgens EN 13501
Brandgedrag volgens DIN 4102
max. verwachte vervorming op lange termijn onder 
weerstandswaarde van de bedrijfslast
Verouderingsbestendigheid
Verbinding met elkaar

Schroef pull waarden:
Houtschroef 4 x 40 mm
Montageschroef 7,5 x 52 mm Met speciale deuvel en schroef 
4 x 40 mm

-40°C bis +70°C
Bestand tegen rot en veroudering.
Veerkrachtig tot oplosmiddelvrij
Kleefstoffen, b.v. 1K PUR Solo

63N
96N
425N

Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 - 6 ) mm

De blokken mogen een maximale afstand van 400 mm niet overschrijden om doorzakken te voorkomen.De 
bovenstaande informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen garantie 
voor een foutloze verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de praktijk en de 
experimenten die door ons zijn uitgevoerd, maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom in de zin van de 
BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde eigendommen of geschiktheid voor een specifiek 

doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze griffiers zijn slechts 
aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.Vanwege de veelzijdigheid van onze producten, 

raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op de originele materialen 
voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.
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Technische fiche
DRUKVASTE ISOLATIE - CF 30

Drukbestendige thermische isolatie van polystyreenschuim (XPS) voor maximale drukbelasting
en vermijden van koude plekken.

Wat is DRUKVASTE ISOLATIE- CF 30?
DRUKVASTE ISOLATIE-CF 30 is de nieuwe oplossing die de hoogste druksterkte combineert met de beste 
thermische isolatie en een laag eigen gewicht. Duurzame laadcapaciteit van meer dan 20 ton per vierkante 
meter, weerstand tegen rot en een warmtegeleidingsvermogen beter dan 0,04 W / mK maken DRUKVASTE 
ISOLATIE- CF 30 de oplossing voor veel belastingoverdrachten, die de hoogste eisen stellen aan thermische 
isolatie. (ENEV 2014)

Technische gegevens: 
Thermische geleidbaarheid: 

IDRUKVASTE SOLATIE - CF30 
< 30-60mm  0,035 W/mK 
> 70-120mm  0,036 W/mk 
> 140-220mm  0,038 W/mK 
≥ 30kg/m³
CS(10/Y) 300kPa = 30t/m² 

CC(2/1,5/50) 130kPa = 13t/m² 
≥ 95% 
12 N/mm² = 12000 kPA 

  0 
WD(V)3Vol.% 
FTCD1 
B1 
Q3 
TR1 
E 

Minimale dichtheid:
Druksterkte bij 10%:
kruipen:
(Volgens EN 1606 is de permanente druksterkte 50 jaar) 
Gesloten cel:
Elasticiteitsmodulus:
Wateropname capillair:
Wateropname door diffusie:
Vorst-dooi weerstand:

ontvlambaarheid:
Rookdichtheid klasse:
Druppelvorming klasse:
Brandgedrag EN 13501-1:
verwerking:

Max.Toepassingslimiettemperatuur: 70°C 

Voor het egaliseren op oneffen oppervlakken adviseren wij beglazingsblokken 100 x 50 x (1 -6) mm.

De blokken mogen een maximale afstand van 200 mm niet overschrijden om uitzakken te voorkomen.

De bovenstaande informatie wordt naar beste weten gegeven over de stand van de techniek, maar vormt geen garantie voor een foutloze 
verwerking van onze producten. De informatie is gebaseerd op de resultaten van de praktijk en de experimenten die door ons zijn uitgevoerd, 
maar is niet bindend en geen verzekering van eigendom in de zin van de BGH-jurisprudentie. Een wettelijk bindende garantie voor bepaalde 
eigendommen of geschiktheid voor een specifiek doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Aanvullende informatie verstrekt door onze 
griffiers zijn slechts aanbevelingen waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Vanwege de veelzijdigheid van onze producten, raden we aan dat u voorafgaand aan elk gebruik een grondige geschiktheidstest uitvoert op 
de originele materialen voordat u deze vrijgeeft voor verwerking of verdere verwerking.

Onze informatie is niet bindend en daarom kunnen we de juistheid ervan niet garanderen.

Onder voorbehoud van wijzigingen

bl. 32www.buildtechnics.be 
info@buildtechnics.be



Änderungen vorbehalten

Technische fiche
DRUKVASTE ISOLATIE- CF 10

Hardschuim isolatiepanelen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen EPS, zonder CFK's en HCFK's. 

Technische gegevens: 

Vereisten 
Standaard / 
Goedkeuring Producteigenschappen 
Z-23.15-1407
DIN EN 826
DIN EN 13163
DIN 4102 DIN
EN 13501 DIN
EN 12089 DIN
EN 13163

 W/mK→WLG 035 ג = 0,035
≥ 200kPa = 200kN/m² = 20 to/
m² ≤ 60 kPa = 60 kN/m² = 6,0 to/
m² B1 (nauwelijks ontvlambaar) 
E 
≥ 250 kPa 
30/70 
Feder 

1000 x 500 mm 
  980 x 480 mm 

Nominale waarde van thermische geleidbaarheid: 
drukspanning bij 10% compressie
perm. permanente drukspanning voor compressie 
<2% bouwmateriaalklasse
brandgedrag
Buigingsterkte Waterdampdiffusieweerstand (μ-
waarde) Randvorming1
Formaat (bruto schaal) 1
Bedek oppervlak (bij het verwerken van randen)
1 Verdere formaten en rand informaties op 
aanvraag

R-waarden / U-waarden:
Dikte [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 200 250 

R-Waarde [m²K/W] 1,14 1,43 1,71 2,29 2,86 3,43 4 4,57 5,71 7,14 
U-Waarde²[W/m²K] 0,86 0,7 0,58 0,44 0,35 0,29 0,25 0,22 0,18 0,14 

3  De U-waarde heeft uitsluitend betrekking op het isolatiemateriaal, andere component lagen en de warmte overdrachtsweerstanden 
worden niet in aanmerking genomen.  
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Änderungen vorbehalten

Schroefaanbeveling DRUKVASTE ISOLATIE - CF

Schroefkrachten;
Voor het vastschroeven van DRUKVASTE ISOLATIE -  CF adviseren wij schroeven met houtdraad en een dikke 
schroefkern en een scherpe draad, bijv. B. typisch raamkozijnanker met een diameter van 6 mm.
De schroef wordt direct in DRUKVASTE ISOLATIE-CF geschroefd zonder voorboren. Het door het 
kernmateriaal verplaatste materiaal wordt zijwaarts in het schroefgat gecomprimeerd, waardoor de 
uittrekweerstand aanzienlijk wordt vergroot. Bij montage met kleine diameters (<5 mm) in lage dichtheden 
(DRUKVASTE ISOLATIE - CF 100 en 150) moet het aan haalmoment met één worden begrensd.
Voorkom te hoge snelheden.

Aanbevolen schroeftypes
Aanbevolen schroeftypes of vergelijkbare z. B. 

Montageschroef  7,5 x L 

Vanwege de verschillende belastingen en installatie situaties wordt een toepassing specifieke test van de 
bevestiging aanbevolen. We helpen u graag met advies en testen.

Axiale uittrek sterkte - treksterkte 

De axiale uittrek sterkte is in wezen lineair afhankelijk van de schroef diameter en inbedding diepte bij gebruik van 
in de handel verkrijgbare houtschroeven.

Gemiddelde uittrek krachten van schroeven met hout draad (N)
Doormeter  4mm  5mm  6mm  7mm  8mm 
Draadlengte 25mm 

236  295  353  412  471 
496  620  744  868  992 
802  1003  1203  1404  1604 
1415  1768  2122  2476  2830 

ISO-FL-CF  100  
ISO-FL-CF  150 
ISO-FL-CF  200 
ISO-FL-CF  300 
ISO-FL-CF  400  2027  2535  3041  3548  4055 
Draadlengte 60mm 

565  707  848  990  1131 
1190  1488  1785  2083  2380 
1925  2407  2888  3369  3850 
3395  4244  5093  5942  6791 

ISO-FL-CF  100  
ISO-FL-CF   150 
ISO-FL-CF  200  
ISO-FL-CF   300 
ISO-FL-CF  400  4866  6082  7299  8515  9731 
Draadlengte 80mm 

754  942  1131  1319  1508 
1587  1983  2380  2777  3174 
2567  3209  3850  4492  5134 
4527  5659  6791  7923  9055 

ISO-FL-CF  100  
ISO-FL-CF   150 
ISO-FL-CF  200 
ISO-FL-CF  300 
ISO-FL-CF  400  6488  8110  9731  11353  12975 
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Änderungen vorbehalten

Laadvermogen over de schroefas - afschuifsterkte

Het draagvermogen van de schroefverbinding in DRUKVASTE ISOLATIE - CF normaal ten opzichte van de 
schroefas is afhankelijk van de schroefdiameter, afdichtingsklasse en inschroefdiepte. Verschillen doen zich 
ook voor of de kracht direct voor het isolerende element wordt geïnitieerd of dat er een montage op afstand is.

Foto: Laboratoriumtest Transversale krachtopnamecapaciteit Schroef met verzonken 
montage en afstandsmontage
Testwaarden kaderanker Diameter: 7,5 mm Inschroefdiepte: 60 mm, directe montage: 
Gemiddelde vervorming  1mm  2mm  5mm 
ISOLATIE-FLEX-CF 100  215N  310N  350N 
ISOLATIE-FLEX-CF 150  370N  575N  770N 
ISOLATIE-FLEX-CF 200  525N  840N  1195N 
ISOLATIE-FLEX-CF 300  605N  1100N  1780N 
ISOALTIE-FLEX-CF 400  780N  1450N  2450N 

De vereiste veiligheidskenmerken van componenten moeten worden aangepast aan de toepassing en 
daarom moeten de gemiddelde testwaarden worden verlaagd.

Laadvermogen over de schroefas met afstandsmontage 

Voor alle materialen, of de belasting nu direct is, dichtbij het oppervlak van het onderdeel, of dat er een 
afstandsmontage is, heeft dit een aanzienlijke invloed op de belastbaarheid van de schaar. Als gevolg van de 
toenemende schroefbuiging van de hogere druk van de gatrand, nam de opneembare belasting van de schroef 
aanzienlijk af. In het bijzonder komt het zelfs bij relatief lage belastingen tot een buiging van de schroef in het gat. 
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Änderungen vorbehalten

Testwaarden frame ankerdiameter: 7,5 mm inschroefdiepte: 60 mm, afstandbevestiging 23 mm: 

Gemiddelde vervorming  1mm  2mm  5mm 
DRUKVASTE ISOLATIE-CF 100 85N  150N  230N 
ISOLATIE-FLEX-CF 150  125N  225N  390N 
ISOLATIE-FLEX-CF 200  160N  300N  550N 

De vereiste veiligheidskenmerken van componenten moeten worden aangepast aan de toepassing en daarom 
moeten de gemiddelde testwaarden worden verlaagd. 
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Änderungen vorbehalten

Zaagbladaanbeveling / Zaagbladsuggestie 
DRUKVASTE ISOLATIE  CF

Voor het snijden van de CF 100 - 400 
adviseren wij cirkelzaagbladen met een 
beperking van de chipdikte en een vlakke tand 
met een grote tandsteek. Optimale 
snijresultaten bij ~ 2000 tpm. Bijv. 
Cirkelzaagblad voor universele sneden, 
fabrikant: LEITZ Product ID 057000ff.

       G

Pour la coupe CF 100 - 400, nous recommandons des 
lames de scies circulaires avec une limitation de 
l'épaisseur des copeaux et des dents plates à pas large. 
Résultats de coupe optimaux à ~ 2000 tr / min.Lame de 
scie circulaire E. G. pour les coupes universelles. 
Fabricant: LEITZ, ID produit 057000 ff.

Machine: tafelzagen.
Werkstuk: Plastomeren tot 90 mm maaihoogte 
Technische informatie: Tandvorm van het dragende 
lichaam met beperking van de spaandikte.
Grote hellingshoek.
Cirkelzaagblad met beperking van de chipdikte: 
WK 100-4-01

Machine: bancs de scie circulaire
Matériau de la pièce: des plastomères jusqu'à 90 mm de 
hauteur de coupe.
Informations techniques: Forme de dent du corps de 
l'outil avec limitation de l'épaisseur des copeaux
Fofeed inférieur rces hifor gh hauteurs de coupe. Angle 
de coupe élevé:
Lame de scie avec limitation d'épaisseur de copeaux: 
WK 100-4-01.

D
mm 

SB
mm 

TDI
mm 

Z ZF SW
Degree

Graad

300 3,5 2,4 14 FZ 20 
350 3,5 2,4 16 FZ 20
400 4,0 2,8 18 FZ 20 
450 4,0 2,8 20 FZ 20
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