
Milieuvriendelijke isolatieproducten                                                                                  
uit natuurlijke houtvezels

• Hoge druksterkte

• Uitstekende isolatie en bescherming tegen de zomerhitte

• Verminderen van koude-bruggen

• Bijzonder waterdampdoorlatend

• Uiterst efficiënte bescherming tegen wind, stof, vocht en geluid

• Uitgekiend tand- en groef profiel.Voor daken met een dakhelling ≥ 18° die-
nen de voegen niet te worden afgekleefd met een speciale afdichtingstape.

• Geschikt als “noodddak” gedurende 4 weken

• Vochtregulerend dankzij een hoge absorptiecapaciteit

• Door-en-door vochtwerend : extra nabehandeling van zaagkanten is niet 
nodig

• Ecologisch, milieuvriendelijk, recycleerbaar

• Isolatieproduct uit houtvezels conform Europese normen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Winddichte, waterwerende  
onderdak-isolatieplaat

Winddichte, waterwerende  
wandisolatie-plaat

Drukvaste isolatieplaat onder planken-
vloeren en vloerelementen

Isolatieplaat onder afdichtingen  
(bijvoorbeeld platte daken)

universal
Houtvezelplaat voor onderdak en wanden

Voor meer informatie en verwerkingsvoorschriften : 
raadpleeg uw vakhandel of kijk op www.steico.com



Geproduceerd en gecontroleerd volgens DIN EN 13171 en DIN EN 13986

Plaatmarkering WF – EN 13171 – T4 – DS  (70,-) 2 – CS (10  \ Y)100 –  
 TR30 – WS1,0 – AF100; EN 622-4 – SB.H – E1

Kantafwerking Speciaal tand- en groef profiel

Brandklasse volgens DIN EN 13501-1 E

Warmtegeleidingscoëfficient - 
nominale waarde λD [ W / ( m*K )] 0,048

Thermische weerstand 
RD [( m2*K ) / W] 0,45 / 0,50 / 0,70 / 1,05

Densiteit [kg / m3] 270

Weerstand tegen diffusie 
van waterdamp μ 5

Sd waarde  [m] 0,11 / 0,12 / 0,18 / 0,26

Waterabsorptiecapaciteit [kg / m2] ≤ 1,0

Specifieke warmtecapaciteit c [J / (kg*K)] 2.100

Gewaarborgde drukweerstand bij  
10% indrukking σ10 [N / mm2] 0,20

Gewaarborgde druksterkte [kPa] 200

Scheurweerstand ^ [kPa] ≥ 30

Langsgerichte 
luchtstroomweerstand   [( kPa*s ) / m2] ≥ 100

Bestanddelen – natuurlijke harsen Houtvezels, Aluminiumsulfaat, Paraffine, 
 Silicaat, Hydrophobe producten, Verlijming  
 laagopbouw

Bestanddelen – gebitumineerde platen Houtvezels, Aluminiumsulfaaat, Paraffine,  
 Bitumen, Hydrophobe producten

Recyclagecode 030105 / 170201

TECHNISCHE KENMERKEN STEICOuniversal

Dikte [mm] Afmeting [mm] Dekmaat [mm] Gewicht [kg / m2] Platen / pallet m2 / pallet
Dekoppervlakte/

pallet [m]    
Gewicht / pallet 

[kg]

22 2.500 * 600 2.480 * 585 5,83 104 156,0 150,9 ca. 1.020

 24* 2.500 * 600 2.477 * 577 6,36 98 147,0 140,1 ca. 1.020

35 2.500 * 600 2.477 * 577 9,28 66 99,0 94,3 ca. 1.010

52 2.500 * 600 2.477 * 577 13,78 44 66,0 62,9 ca. 1.000

Gebonden d.m.v. natuurlijke harsen

STEICO AG
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

ENKELE VERWERKINGSTIPS

Een goede vochtafvoer voorzien 
(verdamping) aan de buitenzijde  

van de plaat

De platen beschermen tegen permanente 
blootstelling aan vocht en een goede 

verluchting voorzien

Regenwater steeds gecontroleerd 
afvoeren, ook tijdens de opbouw. 
Dit om te vermijden dat de in het 

hout aanwezige suikers, lignine 
en andere bestanddelen vlekken 

zouden veroorzaken op de andere 
bouwelementen

Bij voorkeur de platen met de bedrukte 
zijde aan de binnenkant verwerken

Voor stofbehandeling : gelieve de 
algemeen geldende regels te respecteren

No. 0201-0206-003-2
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natuurlijk bouwen & wonen

OPSLAG / TRANSPORT

Liggend, vlak en droog. De kanten be-
schermen tegen mogelijke beschadigingen

De folie-verpakking slechts verwijderen 
nadat de pallet op een droge, vlakke en 

stabiele ondergrond staat

*  eveneens verkrijgbaar in gebitumineerde versie

Uw STEICO vakhandel

The Trademark of FSC (Forest Stewardship 
Council) identifies products which contain 
wood from well managed forests according 
to strict environmental, social and economic 
standards. 
Ökotest evaluated the German FSC-Standard 
as "very good".

CERTIFIED BY SGS SGS-COC-0547 
FSC TRADEMARK© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL  A.C.

Productie gecerti-
ficeerd volgens 
ISO 9001:2000
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