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Oplossingen voor Platte Daken
Hoog rendement PIR dakisolatieplaten

XT/FR ALU

Belangrijkste Eigenschappen

HR Plus isolatie met λd(90/90) 
= 0,022 W/m.K 

Met FM Approval 

Uitgebreid assortiment 

Geschikt voor toepassing in éénlaagse
dakbedekkingsystemen 

Geproduceerd zonder het gebruik
van CFK’s en HCFK’s

ODP = 0, tast ozonlaag niet aan

Geschikt voor nieuwbouw-
en renovatieprojecten



Xtratherm XT/FR ALU is een hoog rendement 
polyisocyanuraat (PIR) hardschuim isolatieplaat voor 
platte daken met een gasdichte, gelamineerde ALUfolie 
cachering. XT/FR ALU maakt onderdeel uit van het 
uitgebreide Xtratherm assortiment aan hoog rendement 
dakisolatieplaten speciaal ontwikkeld om complete 
oplossingen te bieden voor al uw platte daken.

1
Xtratherm XT/FR ALU is afgewerkt met 
een gasdichte, gelamineerde ALUfolie 
cachering. XT/FR ALU is daarmee bij uitstek 
geschikt voor toepassing in industriële 
daken met mechanisch bevestigde 
dakbedekkingsystemen. 

Let op: XT/FR ALU mag niet langdurig 
worden blootgesteld aan hitte zoals die kan 
voorkomen bij applicatie van kunststof en 
bitumineuze dakbedekkingsystemen. 

2
Xtratherm XT/FR ALU isolatieplaten moeten
worden gelegd op de dampremmende
laag in halfsteensverband en met goed 
gesloten naden. De dakisolatieplaten 
dienen met de langszijde haaks op de 
canalurerichting te worden geplaatst,  
zo veel mogelijk ondersteund. De XT/
FR ALU isolatieplaten worden bevestigd  
met goedgekeurde mechanische bevestigers.

Standaard geldt de toepassing van een 
sluitlaag of een dampscherm. Kwaliteit af  
te stemmen op de binnenklimaatsituatie  
van het project. Bij toepassing van 
mechanische bevestigers dient rekening 
gehouden te worden met een verminderde 
damp- en luchtdichtheid.

3
Xtratherm XT/FR ALU heeft 
drukvastheidsklasse C en is daarmee 
geschikt voor toepassing in daken die 
frekwent onderhoudsverkeer vergen of 
met dakterrassen. De dakbedekking dient 
wel aanvullend beschermd te worden met 
bijvoorbeeld looppaden. Indien het dak 
na oplevering gebruikt wordt als opslag of 
toegang voor extra werkzaamheden, dan 
dient het dakbedekkingsysteem ter plaatse 
aanvullend beschermd te worden.

Xtratherm XT/FR ALU Plaatafmetingen (mm) 

2400 x 1200
1200 x 600

Dikte  
30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120

Dak Afwerking  
Rekening dient te worden
gehouden met Nationale 
Praktijkrichtlijnen opgesteld in 
samenwerking met de locale
Dakdekkersorganisaties en
die van de locale organisaties
van de Producenten van
Dakbedekkingsmaterialen.

Afschot
Het blijvend afschot na 
oplevering van het dak dient 
te voldoen aan de Nationale 
Regelgeving.

Brand  
Dakbedekkingsystemen 
dienen voor het aspect 
brandgevaar te voldoen aan 
ENV 1187. Omdat Xtratherm 
PIR brandvertragend 
gemodificeerd is, dient het 
proefresultaat ontleend te 
worden aan de certificering 
van het aan te brengen 
dakbedekkingsysteem.

Andere maten zijn, afhankelijk van de hoeveelheid en levertijd,  
eveneens beschikbaar.

XT/FR ALU isolatieplaat voor Platte Daken

Vlakke isolatieplaat voor toepassing  
in (éénlaagse) mechanisch bevestigde  
en geballaste dakbedekkingsystemen

Beloopbaar (klasse C) en drukvast (150kPa) 
Geschikt voor toepassing in een-  
of meerlaagse mechanisch bevestigde  
en geballaste dakbedekkingsystemen

Specifieke verwerking - Betondak

Specifieke verwerking –  
Houten dakbeschot
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Xtratherm XT/FR ALU dakisolatieplaten zijn 
geschikt voor toepassing in mechanisch bevestigde 
kunststof (TPO,PVC,EPDM) of bitumineuze 
dakbedekkingsystemen en in losliggend  
geballaste dakbedekkingsystemen. 
Opmerking: XT/FR ALU is niet geschikt voor direct ‘hitte’ contact
toepassing in bitumineuze dakbedekkingsystemen of gietasfalt systemen.

Aanbrengen dampremmende laag
De dampremmende laag moet verlegd worden met overlappen
van minimaal 150mm en ter plaatse van de opstand tot ruim boven
de isolatie opgezet. Als de XT/FR ALU isolatieplaten op deze laag zijn 
aangebracht worden de los gebleven overlappen teruggevouwen en 
aangesloten voordat het dakbedekkingsysteem verder wordt afgewerkt. 

Plaatsing - Stalen dakplaat / houten dakplaat 
Xtratherm XT/FR ALU isolatieplaten moeten in halfsteensverband op 
de dampremmende laag worden verlegd. De platen dienen met de 
lengterichting op geprofileerd staalplaat haaks op de canalurerichting  
te worden verlegd met de hoeken van de plaat zo veel mogelijk 
dragend opgelegd. De XT/FR ALU isolatieplaten worden in de  
praktijk mechanisch bevestigd met goedgekeurde bevestigers. 

Plaatsing op beton  
Xtratherm XT/FR ALU isolatieplaten moeten in halfsteensverband 
los op de dampremmende laag worden verlegd, en vastgezet met 
goedgekeurde mechanische bevestigers of provisorisch geballast 
tijdens de applicatie. Er dient voorafgaand aan het aanbrengen van 
de dampremmende laag vastgesteld te worden dat het betonnen 
dak voldoende op afschot ligt, droog is en vlak is, schoon en zonder 
scheuren en gaten.

Mechanische Bevestiging
De mate van het tijdelijke bevestigen van Xtratherm
dakisolatieplaten zal variëren met de afmetingen van de plaat  
en de locatie, dakhoogte/breedte/lengte en de geografische 
ligging, waarbij rekening gehouden moet worden met de
besteksomschrijving van de architect. Als algemene regel geldt
voor een plaat van 1200 x 600 mm een minimum van 2 
bevestigers, te plaatsen op een afstand van 250mm tot 350mm 
vanaf de hoeken en de zijkant. 6 Minimaal bevestigers wordt 
aanbevolen bij platen van 2400 x 1200 mm, te plaatsen op 
een afstand van 50mm tot 150mm vanaf de hoeken en de 
zijkant, met extra bevestigers in het midden van de plaat. Er 
dient hierbij altijd rekening gehouden te worden met Nationale 
Praktijkrichtlijnen. Tijdens de bouwfase moet erop worden 
toegezien dat nog niet gereed werk kan worden afgedekt om 
te voorkomen dat regen in de dakopbouw binnendringt. In 
specifieke projectsituaties waarbij de mechanische bevestiging 
ook structurele belastingen op moet kunnen nemen, dient het 
juiste aantal bevestigers aangetoond te worden met een 
(wind) belastingsberekening.

Plat Dak

De opgegeven Rd-waarden zijn slechts een indicatie. Voor uitgebreide berekeningen voor alle daktypes verzoeken wij u contact op te nemen met de Afdeling Technical Support van Xtratherm.

Fysische producteigenschappen

Eigenschap Eenheid

Dichtheid (Schuimkern) 

Druksterkte bij max.10% 

Lambda (90/90)

Gebruikstemperatuur

Reactie bij brand

Randafwerking

> 30 kg/m3

150 kPa  

0,022 W/m.K

-20°C tot  +110°C 

Euroklasse E

Rechte kanten

Specifieke Rd-waarden

XT/FR ALU (mm) Rd-waarde (m2K/W)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1,36

1,82

2,27

2,73

3,18

3,64

4,09

4,55

5,00

5,46

Overspanning

Dikte (mm)

XT/FR ALU 
Xtratherm XT/FR ALU isolatieplaten dienen verlegd op staaldaken te voeldoen aan 
UEAtc Richtlijn par. 4.5.2.

Canalure Opening (mm)

25

30

35

40

45

50

< 60 

< 80 

< 90 

< 105

< 120 

ARBO Gezondheid & Veiligheid
Milieuzorgsysteem

Kwaliteitsmanagementsystemen

≤ 75 

< 90 

< 115  

< 120

< 135

< 150 

niet dragend dragend
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Ons uitgebreide assortiment kwalitatief 
hoogwaardige dakisolatieplaten is speciaal 
ontwikkeld om ingezet te worden in alle 
mogelijke projectsituaties.

Normen
Xtratherm PIR dakisolatieplaten worden
geproduceerd volgens de Europese  
productnorm EN 13165 en onder 
de internationale kwaliteitssystemen 
EN ISO 9001:2008 
Kwaliteitsmanagementsystemen,
EN ISO 14001:2004 Milieuzorgsysteem
en OHSAS 18001:1999 ARBO 
Gezondheid & Veiligheid. 

Opslag
Xtratherm dakisolatieplaten dienen bij 
voorkeur droog te worden opgeslagen, los 
van de ondergrond en volgens Nationale 
praktijkrichtlijnen. De PE krimpfolie 
verpakking mag enkel als tijdelijke 
waterdichting worden beschouwd. 
Is overdekte opslag niet mogelijk,  
dan dienen de verpakte platen aanvullend 
te worden afgedekt met dekzeilen. 

Verwerking
Xtratherm dakisolatieplaten kunnen direct
verzaagd worden met behulp van een 
fijngetande zaag of een scherp mes.  
De dakisolatieplaten goed aaneensluitend 
en in halfsteensverband verwerken 
conform de Nationale praktijkrichtlijnen. 

Verpakking
Xtratherm dakisolatieplaten zijn verpakt in  
PE krimpfolie en ieder pak is voorzien van
een etiket met daarop het type, de 
afmetingen en het aantal platen per pak. 

Beschikbaarheid
Xtratherm producten zijn verkrijgbaar 
via gespecialiseerde distributeurs in 
Nederland en België. 

Milieuvriendelijk
Xtratherm PIR isolatieplaten voor platte 
daken zijn stabiel, rottingsbestendig en 
behouden haar eigenschappen gedurende 
de levensduur van het gebouw, afhankelijk 
van specificatie en installatie. Xtratherm 
PIR dakisolatieplaten zijn bestand tegen 
een groot aantal chemische stoffen. 
Raadpleeg Xtratherm vooraf in het 
geval uw project een situatie oplevert 
waar PIR in contact kan komen met 
chemische stoffen. Oplosmiddelhoudende 
kleefstoffen die methylethylketon (MEK) 
bevatten dienen niet te worden toegepast.

PIR ISOLATIE VOOR 
PLATTE DAKEN

PIR AFSCHOT ISOLATIE VOOR
PLATTE DAKEN

Vlakke isolatieplaat voor toepassing in
mechanisch bevestigde en geballaste
dakbedekkingsystemen 

XT/FR ALU

— Hoog rendement PIR hardschuim
 met λd(90/90) = 0,022 W/m.K                                                                                                                                          
— Met FM Approval en toepasbaar in combinatie
 met éénlaagse en meerlaagse, mechanisch
 bevestigde en/of geballaste
 dakbedekkingsystemen.
— Geproduceerd zonder CFK/HCFK blaasmiddelen
 en met gasdichte, lage emissie ALUfoliecachering
— Druksterkte 150kPa

Vlakke isolatieplaat voor toepassing
in één- of meerlaags verlijmde, verkleefde 
of gekleefde dakbedekkingsystemen. 

XT/FR BGM

— Hoog rendement PIR hardschuim
 met λd(90/90) = 0,025 – 0,027 W/m.K  
— Toepasbaar met bitumineuze
 kleefstoffen, PU-lijmen of warme bitumen. 
— Met bitumen/glasvlies cachering afgewerkt
 met PP fijnvlies smelt indicator.
— Geproduceerd zonder CFK/HCFK blaasmiddelen.
— Geschikt voor partieel verkleefd aanbrengen van
 dakbanen volgens de brandmethode.

Vlakke isolatieplaat voor toepassing  
in partieel en volledig gekleefde  
dakbedekkingsystemen.

XT/FR MG

— Hoog rendement PIR  hardschuim
 met λd(90/90) = 0,025 – 0,027 W/m.K                                                                                                                                     
— Met FM Approval en toepasbaar in combinatie
 met éénlaagse en meerlaagse, gekleefde
 dakbedekkingsystemen.
— Geproduceerd zonder CFK/HCFK blaasmiddelen
— Geschikt voor toepassing met contactlijmen.

Afschotisolatieplaat voor toepassing in
mechanisch bevestigde en geballaste
dakbedekkingsystemen 

XT/TR ALU

Xtratherm XT/TR ALU PIR afschotisolatieplaten zijn  
qua samenstelling  identiek aan Xtratherm XT/FR ALU  
en worden geleverd af fabriek in helling 1:60,  
1:80 of 1:120.

Afschotisolatieplaat voor toepassing 
in verlijmde, verkleefde of gekleefde, 
éénlaagse en meerlaagse 
dakbedekkingsystemen. 

XT/TR BGM

Xtratherm XT/TR BGM PIR afschotisolatieplaten zijn 
qua samenstelling  identiek aan Xtratherm XT/FR 
BGM en worden geleverd af fabriek in helling 1:120. 

Xtratherm Limited
Liscarton Industrial Estate
Kells Road, Navan
Co.Meath, Ireland

Xtratherm UK Limited
Park Road Holmewood
Chesterfield Derbyshire
S42 5UY

Contact
info@xtratherm.eu

www.xtratherm.nl

Tel
+353 46 906 6066
Fax
+353 46 906 6077

Onze Distributeur voor al uw plat dak aanvragen:
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