FIRESTONE RESISTA PIR-ISOLATIE
Spouwmuur

DE KRACHT VAN PIR-ISOLATIE
Isoleren is de meest praktische en kosteneffectieve manier

Van alle isolatieproducten op de markt zijn harde

om gebouwen energiezuiniger te maken. Door gebouwen

polyisocyanuraat (PIR)-platen het meest efficiënt wat betreft

in de zomer koeler en in de winter warmer te houden,

thermische prestaties per millimeter. Dit betekent dat de

worden aanzienlijke kosten bespaart op koelings- en

slanke en lichte PIR-platen even goed isoleren als andere

verwarmingskosten. Goede thermische isolatie is één van

dikkere en zwaardere isolatieproducten.

VOORDELEN
SUPERIEURE THERMISCHE PRESTATIES
Dezelfde thermische prestaties als dikkere isolatiematerialen.
GOEDE BRANDREACTIE
Platen gaan niet smeulen, smelten of druipen en werken
brandvertragend.
REFLECTEREND OPPERVLAK
Het zomercomfort wordt verbeterd door het reflecterende
oppervlak van de plaat.

de kernvereisten voor het zogenoemd passief bouwen.

LICHT
Gemakkelijk te vervoeren, hijsen en installeren. De platen
kunnen door één persoon worden geïnstalleerd, waardoor
installatietijd en -kosten worden beperkt.

Dit bouwconcept heeft als doel de algehele ecologische
voetafdruk van een gebouw te reduceren.
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ANDERE
MATERIALEN

PIR

PIR-isolatieplaten hebben dezelfde isolatiewaarde als andere (dikkere)
isolatiematerialen,* zodat er meer ruimte overblijft voor wonen en werken.
*Bron: PU Europe

MEER COMFORT, MEER RUIMTE
Muren zijn één van de belangrijkste elementen van de buitenschil van het gebouw.
Er gaat een aanzienlijke hoeveelheid energie verloren als ze niet goed geïsoleerd zijn.
Koude wanden kunnen ook de ontwikkeling van condensatie bevorderen en zo een
broedplaats voor schimmel worden.
Firestone RESISTA AK-CW is een hoogwaardige PIR-isolatieplaat die aan beide
zeiden is voorzien van een gasdichte, meerlaagse cachering van aluminium-kraft (AK).
De cachering met rasteropdruk vereenvoudigt het verzagen en de installatie.
De platen zijn verkrijgbaar met tand- en groefranden, wat zorgt voor optimale thermische
prestaties en stabiliteit omdat er geen koudebruggen zijn tussen de platen.
In vergelijking met andere wandisolatieplaten in de handel is er slechts een zeer
dunne laag RESISTA AK-CW nodig om indringende kou tegen te houden en een hoge
thermische waarde te bereiken, wat betekent dat er meer ruimte overblijft in het gebouw.
De wanden worden altijd van binnenuit warm en droog gehouden, waardoor het risico op
schimmelvorming tot een minimum wordt beperkt.

DUURZAAM
Rot- en schimmelbestendig. Bij juiste installatie gaat het
de gehele levensduur van het gebouw mee.
MILIEUVRIENDELIJK
De schuimtechnologie maakt gebruik van een (H)CFK-vrij
schuimmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen
(GWP) en een ozonafbrekend vermogen (ODP) van 0.

INSTALLATIE
600 mm x 1200 mm
(585 mm x 1185 mm)

m3

VEILIGE EN GEMAKKELIJKE VERWERKING
De platen hebben geen scherpe randen en kunnen
gemakkelijk worden verzaagd tot verschillende maten,
dankzij de rasteropdruk.

THERMISCHE GELEIDBAARHEID

0,023 W/m.K

DRUKSTERKTE

min. 150 kPa

DICHTHEID

30-32 kg/m³

BRANDREACTIE

Euroklasse E

Vraag bij uw plaatselijke leverancier naar de beschikbaarheid.

RESISTA AK-CW-platen zijn geschikt voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten. Ze kunnen direct op metselwerkmuren
worden geïnstalleerd.
De platen moeten worden bevestigd met minimaal
2 bevestigingsmiddelen per plaat. De buitenmuur moet met
spouwhaken worden vastgezet.
Het aanbrengen van een aluminium zelfklevende tape op de
naden van de platen wordt aanbevolen om de luchtdichtheid
te verbeteren.
RESISTA AK-CW-platen kunnen niet worden gebruikt in
externe thermische isolatiesystemen (ETICS).
Gedetailleerde richtlijnen voor de installatie van isolatie vindt
u op: www.firestone-isolatie.nl en www.firestone-isolatie.be.

MAAK HET VERSCHIL MET FIRESTONE
ÉÉN BRON. VELE MOGELIJKHEDEN.

Uitstekende service, geavanceerde systemen, uitgebreide lijsten met goedkeuringen en classificaties,
expertise... Dit zijn slechts enkele redenen waarom architecten, bestekschrijvers, aannemers en
gebouweigenaren sinds 1980 vertrouwen op Firestone Building Products. En het allerbelangrijkste
is dat Firestone consistent de twee essentiële eigenschappen levert waar alle gebouweigenaren om
vragen: uitmuntende duurzaamheid en lage levenscycluskosten.

MILIEUVISIE EN -BELEID

IN HARMONIE
MET DE NATUUR

CO2-UITSTOOT
VERLAGEN

NATUURLIJKE HULPBRONNEN
OP WAARDE SCHATTEN

Wij dragen bij tot de bescherming
van biodiversiteit door versterking
van natuurlijke habitats,
milieuvoorlichtingsprogramma’s en
milieuonderzoek voor
onze producten.

Wij werken voortdurend aan het
verlagen van de emissies binnen
onze directe voetafdruk en binnen de
levenscyclus van onze producten
en diensten.

Wij zoeken in onze bedrijfsvoering
en het ontwerp van onze producten
voortdurend naar nieuwe en
innovatieve manieren om natuurlijke
hulpbronnen efficiënt te gebruiken en
zo min mogelijk afval te produceren.

https://www.firestone-isolatie.nl
Deze brochure is uitsluitend bedoeld om de producten en specificaties van Firestone weer te geven. Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het gewicht en de afmetingen van alle
producten en specificaties worden bij benadering weergegeven. Voor gedetailleerde productinformatie raadpleegt u de technische gegevens op www.firestonebpe.com. Firestone is verantwoordelijk voor
de levering van kwaliteitsproducten die overeenstemmen met de door Firestone gepubliceerde productgegevens. Aangezien noch Firestone zelf, noch diens vertegenwoordigers in de praktijk architecturale
werken uitvoeren, biedt Firestone geen advies over en verwerpt het uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van elke structuur waarop diens producten kunnen worden aangebracht. Bij
vragen over de stabiliteit van een constructie of het draagvermogen voor de geplande werkzaamheden dient de eigenaar, voor aanvang van de werkzaamheden, het advies in te winnen van competente
bouwkundige ingenieurs. Firestone is niet aansprakelijk voor constructiefouten of gevolgschade, en de vertegenwoordigers van Firestone zijn niet bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.
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Firestone Building Products streeft ernaar om voortdurend te werken aan een duurzame samenleving
met integriteit én in eenheid met onze klanten, partners, gemeenschappen en de wereld om ons heen.

