ISOTEX - een strak plan
Dé oplossing voor thermische en akoestische naadloze plafonds
ISOTEX® is een door van Vonderen
geregistreerd merk

van Vonderen vult het in

Isotex is een door van Vonderen

voor een gelijkmatig aanzicht. Indien

Thermisch

Groep ontwikkeld plafondsysteem.

nodig worden oneffenheden in de

alternatief voor gangbare

ondergrond vóór applicatie met een

werking is het Isotex plafond

vulmiddel uitgevlakt, waardoor een

leverbaar in drie varianten.

en houtwolcement, met enkele

egaal oppervlak ontstaat na het aan-

Wanneer aan een ruimte uitsluitend

brengen van de mortel. Deze afwerk-

akoestische en esthetische eisen

laag is, met uitzondering van bouw-

worden gesteld, kan worden vol-

Het biedt een uitstekend

systemen zoals cellulose mortels
belangrijke voordelen op het

gebied van uiterlijk, akoestiek en

Voor wat betreft de isolerende

kundige dilataties, naadloos aan te

staan met het aanbrengen van

brengen, waardoor het geheel een

enkel de akoestische mortel.

rustige uitstraling krijgt. Verzwaarde

Betreft het echter een schil tussen

delen in ronde en rechte vormen

een verwarmde en een onver-

worden evenals sparingen eenvoudig

warmde ruimte, dan is het

gevolgd, waardoor de contouren van

monteren van een isolatiepakket

de achterliggende constructie

noodzakelijk. Indien er voldoende

duidelijk zichtbaar blijven. Technische

ruimte ter beschikking is, volstaat

eisen die op het plafond van toepas-

het toepassen van EPS60SE isola-

sing zijn, vormen hierdoor geen

tiemateriaal. Wanneer dit niet het

Na het eventueel aanbrengen van

belemmering tijdens de ontwerpfase.

geval is, wordt resolschuim isolatie

brandveiligheid. Isotex wordt veelvuldig toegepast op slecht of niet
geïsoleerde ondergronden, zoals
plafonds en wanden in

parkeergarages, bergingen en

trappenhuizen van appartementenen kantoorgebouwen.

Esthetisch

een isolatiepakket wordt de akoesti-

Bevestigingsmiddelen zijn na het

toegepast (zie tabel 1). In beide

sche mortel door middel van een

aanbrengen van de akoestische

gevallen kan het isolatiepakket

spachtelmachine in een korrelige

mortel niet meer zichtbaar. De mortel

mechanisch of door middel van

structuur aangebracht. Dit reliëf blijft

is leverbaar in de standaardkleuren

verlijming tegen de achterliggende

aan het oppervlak zichtbaar en zorgt

licht grijs, crème en wit.

constructie worden bevestigd.

Akoestisch

Door de samenstelling en structuur

Tabel 1
Isolatie (mm)
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totaalpakket (m2.K/W)

Spuitmortel (mm)

EPS60SE

kende geluidsabsorberende eigenschappen. Het plafondsysteem is

RESOL

daardoor uitermate geschikt voor

40

15

1,28

2,14

toepassing in ruimtes waar akoesti-

50

15

1,55

2,61

sche verbeteringen noodzakelijk

60

15

1,81

3,09

zijn. Naar de akoestische waardes

70

15

2,07

3,56

van de mortel is uitvoerig onderzoek

80

15

2,34

4,04

gedaan (zie tabel 2).
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13501-1:2000. Uit deze test (rapport:
2009-Efectis-R0046) is gebleken dat
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*CRB: Gemiddelde geluiddempingscoëfficiënt
De geluiddempende eigenschappen zijn bepaald door de uitgevoerde proeven volgens
ASTM C-423, uitgevoerd door Laboratorium RIVERBANK te Geneve.

Eigenschappen ISOTEX:
- stootvast
- snelle montage
- zeer brandveilig
- naadloos systeem
- hoge thermische isolatiewaarde
- contouren van de ruimte volgend
- geen zichtbare bevestigingsmiddelen
- uitstekende akoestische eigenschappen
- toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
- strakke naadloze afwerking van sparingen, balken, wanden en randstroken

Onze geïntegreerde aanpak verzekert u van topprestaties in isoleren.
Bij isolatie gaat het allang niet meer alleen om energie besparen. Ook brandveiligheid
en akoestisch comfort staan tegenwoordig hoog op de prioriteitenlijst. Van Vonderen
Groep vult elk eisenpakket in met doeltreffende totaaloplossingen voor brandwerende,
thermische en akoestische techniek. Onze professionele, integrale aanpak
verzekert u van vlekkeloze isolatieprestaties en bespaart u veel werk, tijd en kosten:
van Vonderen vult ook úw isolatieproject in.

Benieuwd hoe wij úw project denken in te vullen?

Met van Vonderen Groep kiest u voor kwaliteit, veelzijdigheid en zekerheid.
Wat wij voor de invulling van úw project kunnen betekenen? Dat bespreken we
graag in een persoonlijk onderhoud.
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