FIRESTONE RESISTA PIR-ISOLATIE
VLOER

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 een van

dikkere en zwaardere isolatieproducten.

VOORDELEN
SUPERIEURE THERMISCHE PRESTATIES

VEILIGE EN GEMAKKELIJKE VERWERKING

Dezelfde thermische prestaties als dikkere

De platen hebben geen scherpe randen en kunnen

isolatiematerialen.

gemakkelijk worden verzaagd tot verschillende maten,
dankzij de rasteropdruk.

HOGE DRUKWEERSTAND

DUURZAAM

≥ 150 kPa

Rot- en schimmelbestendig. Bij juiste installatie gaat het
de gehele levensduur van het gebouw mee.

LICHT

de kernvereisten voor het zogenoemd passief bouwen.

Gemakkelijk

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

MILIEUVRIENDELIJK
te

vervoeren,

hijsen

en

installeren.

De schuimtechnologie maakt gebruik van een (H)CFK-vrij

De platen passen door elke deur en elke gang en kunnen

schuimmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen

door één persoon worden geïnstalleerd, wat besparing

(GWP) en een ozonafbrekend vermogen (ODP) van 0.

op de installatietijd en -kosten oplevert.

PRODUCTAANBOD

MINDER IS MEER

INSTALLATIE
600 mm X 1200 mm
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ANDERE
MATERIALEN

100

PIR

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

THERMISCHE GELEIDBAARHEID

0,023 W/m.K

DRUKSTERKTE

≥ 150 kPa

DICHTHEID

30-32 kg/m³

TREKSTERKTE

TR80

BRANDREACTIE

Euroklasse E

RESISTA AK-FL-platen zijn geschikt voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten. Ze kunnen zowel op beton- als op
balkenplafonds worden geïnstalleerd en kunnen onder
natte en droge chappes worden gebruikt, maar ook onder
vloerverwarmingssystemen.
De ondergrond moet droog, vrij van verontreiniging, glad
en waterpas zijn. Een ongelijk oppervlak moet mogelijk eerst
geeffend worden.
De platen moeten tijdens stockage tegen vocht worden
beschermd. Vochtige en beschadigde platen moeten worden
vervangen. Op een betonnen ondergrond moet er een
geschikte laag tegen opstijgend vocht worden toegepast.
Vanwege leidingen en kabels op de vloer wordt de isolatie
gewoonlijk in twee lagen aangebracht. De tweede laag moet
geschrankt ten opzichte van de eerste worden gelegd, om
koudebruggen te voorkomen.
Er moet bovenop de isolatie een PE-folie worden gelegd als
scheidingslaag om te voorkomen dat de dekvloer de isolatie
beschadigt.
Gedetailleerde richtlijnen voor de installatie van isolatie vindt
u op: www.firestone-isolatie.nl en www.firestone-isolatie.be.

Vraag bij uw plaatselijke leverancier naar de beschikbaarheid.

TOPCOMFORT ONDER UW VOETEN
Koude voeten in de woonkamer? Wees niet overgeleverd aan de elementen!
Vloerisolatie is essentieel voor een comfortabel binnenklimaat, wat de temperatuur
buiten ook mag zijn.
Firestone RESISTA AK-FL 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 verzagen en installatie. De platen zijn verkrijgbaar met
rechte kanten.

TYPISCHE OPBOUW
Vloerbedekking

Vloerverwarming

Dekvloer

PE-folie
Firestone
RESISTA AK-FL

PE-folie

In vergelijking met andere vloerisolatieplaten in de handel is er slechts een zeer dunne
laag RESISTA AK-FL nodig om optrekkende kou tegen te houden en een hoge thermische
waarde te bereiken, wat betekent dat er meer ruimte overblijft in het gebouw.
Beton

VERSCHIL MAKEN 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.

www.firestone-isolatie.be
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. Gezien noch Firestone noch zijn vertegenwoordigers specialisten in architectuur
zijn, kan Firestone geen advies verlenen over en wijst het uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af m.b.t. de stabiliteit van constructies waarop de producten worden gebruikt. Bij vragen over de stabiliteit
van een constructie of het draagvermogen voor de geplande werkzaamheden dient de eigenaar, voor de aanvang van de werken, 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 legt zich erop toe om voortdurend te werken aan een duurzame
samenleving, met integriteit en in samenwerking met klanten, partners, gemeenschappen en de
wereld om ons heen.

