
De thermische isolatie van de vloeren zal worden uitgevoerd met PUR. 
Hiervoor spuit de firma ter plaatse een sterk isolerende uitvulchape op basis 
van polyurethaan. Het systeem is Butgb goedgekeurd. Het systeem heeft 
geen droogtijd, dus de dekvloer kan onmiddellijk geplaatst worden.
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Een monster en een Butgb technische goedkeuring dienen voorgelegd 
te worden aan de architect of de leidende ambtenaar. Enkel resultaten van 
erkende labo’s worden aanvaard.

Aanvaarding

•  De draagvloer moet droog, vet- en stofvrij zijn.

•  Het gebouw dient regen- en winddicht te zijn voor uitvoering.

•  De uitvoeringstemperatuur bedraagt minimum 5 °C.

•  Metalen leidingen die worden ingespoten, moeten meteen met een 
anti-roestlaag behandeld zijn.

•  De leidingen van sanitair en elektriciteit moeten voldoende 
(min. om de 1,5 m) bevestigd zijn aan de draagvloer.

•  Na het aanbrengen van de noodzakelijke bescherming spuit de firma 
rechtstreeks op de draagvloer laag per laag met een volledige onderlinge 
hechting tot de gevraagde dikte wordt bekomen. Alle reeds geplaatste 
leidingen komen zo in de PUR te liggen. PUR volgt de onregelmatigheden 
en niveauverhogingen van de ondergrond. De hoogste punten boven de 
leidingen kunnen worden afgetopt. In optie, bijvoorbeeld voor bepaalde 
vloerverwarmingssystemen, kunnen de grootste oneffen heden van de PUR 
worden weggeschuurd. De vlakheidstolerantie na het vlakschuren is echter 
onvoldoende voor het plaatsen van harde noppenplaten.

•  D.m.v. gespoten polyurethaan kunnen optioneel niveauverschillen van de 
onderliggende draagvloer worden gecorrigeerd.

•  Geproduceerd afval wordt na de werken verwijderd.

Uitvoering en voorwaarden



Technische kenmerken

Warmtegeleidbaarheid 

λd = 0,028 W/mK - dikte 4 ≤ d ≤ 8 cm 

λd = 0,027 W/mK - dikte 8 ≤ d ≤ 12 cm 

λd = 0,026 W/mK - dikte ≥ 12 cm 

volgens EN12667

Densiteit = 40 kg/m³ (+/- 5 kg/m³) volgens EN1602

Druksterke (bij 10% vervorming) : ≥ 150 kPa volgens EN826

Verdeelde statische belasting (7 dagen, 40 kPa bij 70°C) : ≤ 5% 

volgens EN1605

Dimensionele stabiliteit volgens EN1604 

48u 70°C 90% HV 48u -20°C 

Δεl,b ≤ 9% Δεl,b ≤ 1% 

Δεd ≤ 5% Δεd ≤ 1%

Waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling : ≤ 300 g/m²

Geproduceerd zonder CFK’s

Gesloten cellen volgens ISO 4590 : ≥ 90%

Dampbestendigheid : < 50
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U en R-waardes (λd = 0,035 W/mK)

Dikte RT U (RT)

4 cm 1,40 0,71

5 cm 1,80 0,56

6 cm 2,10 0,48

7 cm 2,50 0,40

8 cm 2,90 0,34

9 cm 3,30 0,30

10 cm 3,65 0,27

11 cm 4,05 0,25

12 cm 4,60 0,22

13 cm 4,95 0,20

14 cm 5,35 0,19

15 cm 5,75 0,17

20 cm 7,65 0,13

25 cm 9,55 0,10

Rpur = 0,925 RT 
Waarde RT : conform ATG tot dikte 150 mm


