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Hoe kunnen we jou in de praktijk het beste helpen? Met die vraag in het achterhoofd 
werken we continu aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Isolatieproducten 
die de (af)bouw praktischer, productiever en duurzamer maken.

SAMEN OPTIMAAL PRESTEREN:  
PRAKTISCH, PRODUCTIEF EN DUURZAAM

Challenge.Create.Care.

Onze ambities gaan verder dan de uitdagingen rond energie besparen. Uiteraard blijft duurzaam produceren 
en bouwen onze doelstelling. Maar we willen meer doen, voor onze partners en voor de (bouw)wereld.

We zien het als onze ‘Challenge’ om het werken voor jou als aannemer, architect, afbouwspecialist of 
handelaar nóg makkelijker, sneller en duurzamer te maken. ‘Create’ staat centraal binnen ons bedrijf. We 
ontwikkelen innovatieve isolatie-oplossingen door in te spelen op de marktvragen, of door eigen ervaringen te 
gebruiken. Tot slot zorgen we er met ‘Care’ voor dat zowel jij als de eindgebruiker altijd centraal staan. We 
zorgen voor milieuvriendelijke oplossingen, die goed zijn voor de gezondheid van gebruikers. Met zorg voor 
verwerker, (eind)gebruiker én planeet gemaakt.

Ook zorgen we voor goede informatie, zodat je optimaal kunt werken. Met up-to-date bestekteksten,  
BIM-modellen en een website vol praktische informatie helpen we je bij het uitvoeren van je vak.

We denken graag met je mee. Meer weten? Kijk dan ook eens op www.knaufinsulation.nl
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Werk sneller en beter
BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw 
Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt 
door alle disciplines in een project.
Van al onze isolatiematerialen zijn BIM-bestanden 
beschikbaar. Daarmee zetten we een volgende stap in 
ons streven om de dagelijkse werkzaamheden voor jou 
zo gemakkelijk mogelijk te maken.

BIM van ontwerp tot bouwfase
BIM vormt een gedeelde kennisbron en geeft alle 
bouwpartners dezelfde informatie over de gebruikte 
materialen en constructie. Iedereen die aan het project 

meewerkt kan die gegevens eenvoudig toetsen aan het 
programma van eisen, de gevraagde kwaliteit en het 
beschikbare budget. 
Werken met BIM brengt mogelijke knelpunten eerder 
aan het licht, bevordert de snelheid in de ontwerp- en 
bouwfase én verlaagt de faalkosten.  
Daar dragen we graag aan bij.

BIM in de praktijk

RIJKSWATERSTAATTOREN ARNHEM TRANSFORMEERT TOT STUDENTENHUISVESTING

MET BIM EEN BETERE SAMENWERKING

Gebruikte materialen voor geluids- 
isolerende scheidingswanden
• 80.000 m2 Knauf Diamond-board
• 12.000 m2 Acoustifit 

Prefab gevelelementen
• 2.030 m2 Naturoll 032 150 mm dikte  
• 2.000 m2 Naturoll 032 100 mm dikte 

In entree en gangen:
• 1.500 m2 Heraklith A2-afbouwpanelen

De kenmerkende toren van Rijkswaterstaat in Arnhem 
doet tegenwoordig dienst als wooncomplex voor 
studenten. De kantoren zijn veranderd in circa 300 
studenteneenheden. Een project dat succesvol verliep, 
mede dankzij de samenwerking in een BIM- 
omgeving.

Zo’n ingrijpende verandering van een gebouw levert 
verschillende vraagstukken op. De eisen voor zowel  
de thermische als geluidsisolatie liggen bij (studenten-)
woningen bijvoorbeeld hoger dan bij kantoren.  
Om aan die eisen te voldoen, gebruikte de bouwer  
verschillende producten van Knauf Insulation.  
De ambitie om van de kantoortoren van 21 verdiepin-
gen een duurzaam en kwalitatief onderscheidend 
wooncomplex te maken bereikte het bouwteam ook 
door de integrale aanpak in een BIM-omgeving.

BIM voor optimale samenwerking
Door de BIM-omgeving tijdens het hele bouwproces in 
te zetten, verliep de samenwerking tussen alle partijen 
optimaal. Zo konden de ketenpartners effectief werken, 
snel besluiten nemen en uitstekend overzicht houden 
voor en tijdens de bouwperiode.
De innovatieve manier van werken verkortte de  
duur van de bouwfase ook. 

Duurzame keuze 
Dankzij onze beproefde ECOSE® Technology scoren 
onze glaswol en minerale wol altijd hoog als het om 
duurzaamheid en gezondheid gaat. Deze eigenschap-
pen maken onze producten zeer geschikt voor BREEAM- 
en LEED-bouwprojecten. Het natuurlijke bindmiddel 
maakt het materiaal voelbaar zachter. 
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ISOLATIECATALOGUS

Onze specialisten denken bij 
isolatie-oplossingen altijd 
vanuit de beoogde applicatie  
én vanuit het belang van de 
eindgebruiker. Die benadering 
vind je terug in deze Isolatie-
catalogus. Neem snel een kijkje.

www.knaufinsulation.nl

INHOUDSOPGAVE
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Binnenafbouw Scheidingswanden en plafonds 8

Metalen staanders • • •

Houten scheidingsconstructie • • •

Gevels Spouwmuren en vliesgevels 14

Spouwmuur • • •

Vliesgevel (gesloten) • • •

Vliesgevel (open) •

Houten gevelconstructies • • • • •

Voorzetwanden • • •

Daken Renovatie en nieuwbouw 18

Houten dakconstructies • • • • • •

Vloeren Renovatie en nieuwbouw 24

Houten vloerconstructies • • • • •

Houtbouw (prefab) Elementen en houtskeletbouw 28

Gevelelementen • • • •

Dakelementen • • • •

Vloerelementen • • • •
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Product- en toepassingstabel
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ECOSE® TECHNOLOGY

Minerale glaswol met ECOSE® Technology:  
vriendelijk voor mens en milieu

Toen we onze ECOSE® Technology in 2009 succesvol introduceerden, was dat één van de 
belangrijkste innovaties in isolatie van de afgelopen twintig jaar. De duurzame en innovatieve 
technologie is een baanbrekende evolutie in de bouwwereld, voor zowel verwerker als 
eindgebruiker.
Bij de productie van minerale glaswol met ECOSE® Technology gebruiken we tot wel  
80% gerecycled glas. Ons productiecentrum in Visé en ook toeleveranciers van onze 
grondstoffen zijn ISO 14001 gecertificeerd.

6   



Vriendelijk voor mens en milieu

Bij de productie van glaswol en minerale wol 
gebruikt Knauf Insulation ECOSE® Technology. 
ECOSE® is gebaseerd op een formaldehyde-vrij 
natuurlijk bindmiddel. 

We zetten duurzame, plantaardige grondstoffen 
met een wereldwijd gepatenteerd proces om in een 
uitzonderlijk sterk bindmiddel. Isolatie met ECOSE® 
Technology is voelbaar zachter, geeft weinig stof 
en géén geur af en irriteert niet aan je handen of 
huid. Dit maakt de isolatie prettig te verwerken en te 
snijden.

Tijdens de productie van het ECOSE® bindmiddel 
gebruiken we maar liefst zeventig procent minder 
energie dan bij traditionele chemische producten. 
Dat maakt ons isolatiemateriaal milieuvriendelijk 
en extra duurzaam.

Een natuurlijke bruine kleur

ECOSE® Technology onderscheidt zich niet alleen in 
duurzaamheid. Ook de kenmerkende, natuurlijke 
bruine kleur van het isolatiemateriaal en de wijze van 
verpakken verschillen duidelijk van de traditionele 
producten. Het ECOSE® Technology-logo staat 
duidelijk op de verpakking. Dit garandeert dat er 
geen formaldehyde, acrylaten, verfstoffen of 
kunstmatige kleurstoffen zijn toegevoegd.

Binnenluchtkwaliteit

Het Eurofins Gold-certificaat geeft aan dat alle 
ECOSE® producten voldoen aan de hoogst  
mogelijke normen voor binnenluchtkwaliteit.

Voordelen

  Geurloos en stofarm
  Irriteert niet
  Eenvoudig te snijden en te verwerken
  Onbrandbaar (Euroklasse A1)
  Gezonde binnenluchtkwaliteit
  Geen formaldehyde 
  Recyclebaar 
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BINNENAFBOUW

In de utiliteitsbouw gebruiken we bij scheidingswanden en plafonds vaak 
metalen of houten staanders en liggers in combinatie met gipsplaten 
en isolatie met glaswol of minerale wol. Door de structuur hebben onze 
glaswol en minerale wol zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen 
zodat het materiaal bijdraagt aan een uitstekende geluidsisolatie van 
constructies. Bovendien past het isolatiemateriaal eenvoudig tussen de 
metalen staanders. 

Steeds vaker maken scheidingswanden deel uit van de thermische schil van een gebouw.
Bijvoorbeeld als voorzetwand voor een (bestaande) steenachtige gevelconstructie, of als 
scheiding tussen verwarmde en onverwarmde ruimten in een gebouw. De zogenaamde 
koudebrugwerking van metalen staanders of houten stijlen moet je bij de bepaling van  
de RC-waarde wel meenemen.

Je kunt plafonds opbouwen uit metalen liggers of houten regels waarbij je het isolatie-
materiaal tussen en op deze liggers of regels aanbrengt. 

Dankzij het natuurlijke bindmiddel, ECOSE® Technology, is onze glaswol en minerale wol 
erg prettig te verwerken. Het materiaal irriteert niet aan je huid of handen en het is stofarm 
en geurloos. Ervaar het verschil. 
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Voordelen binnenafbouwproducten 

  Door ECOSE® Technology een prettige en efficiënte verwerking 

 Weinig stofafgifte bij verwerking van product

  Goede duurzaamheidseigenschappen dankzij het natuurlijke,  

formaldehyde-vrij bindmiddel ECOSE® Technology

 Gebruik van gerecycled materiaal bij productie (tot 80%)

  Hoogste Eurofins Gold-certificaat voor binnenluchtkwaliteit

  Door comprimering meer m2 product per pallet tijdens transport

Scheidingswanden en plafonds

MINERAL WOOL 35 (MW 35)

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,10 40 600 1200 18 12,96 28 362,88 B 4,15

1,25 45 600 1200 16 11,52 28 322,56 B 4,65

1,40 50 600 1200 14 10,08 28 282,24 B 5,15

1,70 60 600 1200 12 8,64 28 241,92 A 6,20

2,00 70 600 1200 10 7,20 28 201,60 A 7,20

2,55 90 600 1200 8 5,76 28 161,28 A 9,30

2,85 100 600 1200 6 4,32 32 138,24 A 10,30

3,40 120 600 1200 6 4,32 28 120,96 A 12,35

4,00 140 600 1200 5 3,60 28 100,80 B 14,35

Geluidsabsorptie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP M4220LPCPR

Zeer flexibele, stevige en krachtige onbeklede minerale wolplaat, die uitermate prettig te 
verwerken is bij systemen met wanden en plafonds met metalen staanders en liggers. Speciaal 
ontwikkeld voor scheidingswanden en plafonds met eisen op het gebied van brandwerendheid, 
geluidsisolatie en thermische isolatie.

Voordelen

   Zeer eenvoudig op maat te snijden
   Weinig snijverlies door afstemming maatvoering van  

systemen van metalen staanders of liggers
   Lambda-waarde van 0,035 W/m.K; ideaal bij  

voorzet wanden met thermische eisen
   Onbrandbaar (Euro brandklasse A1)

CertificeringToepassing
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ACOUSTIFIT

ULTRACOUSTIC

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

 Pallet
 (m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,05 40 600 1350 16 12,96 28 362,88 A 4,10

1,20 45 600 1350 16 12,96 28 362,88 A 4,80

1,35 50 600 1350 12 9,72 28 272,16 A 5,25

1,60 60 600 1350 12 9,72 28 272,16 A 6,20

1,85 70 600 1350 10 8,10 28 226,80 A 7,35

2,00 75 600 1350 10 8,10 28 226,80 A 7,85

2,40 90 600 1350 8 6,48 28 181,44 A 9,40

2,70 100 600 1350 8 6,48 28 181,44 A 10,50

3,20 120 600 1350 6 4,86 24 116,14 B 12,60

4,05 150 600 1350 5 4,05 24 97,20 B 15,75

Geluidsabsorptie         Lambda 0,037 W/m.K    DoP G4220JPCPR

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,20 45 600 16000 2 19,20 24 460,80 B 4,60

1,60 60 600 12000 2 14,40 24 345,60 B 5,85

Geluidsabsorptie         Lambda 0,037 W/m.K    DoP G4220JPCPR

Veerkrachtige onbeklede glaswolplaat met ECOSE® Technology. Prettig te verwerken  
in scheidingswanden en plafonds met metalen staanders of liggers. Vooral geschikt voor  
scheidings wanden en plafonds met eisen op het gebied van geluidsisolatie. 

Veerkrachtige onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, geschikt voor scheidingswanden 
en plafonds. Dubbellaags verpakt.

Voordelen

   Eenvoudig op maat te snijden
    Uitstekende bijdrage aan de geluidsisolatie van constructies
   Weinig snijverlies door afstemming maatvoering op systemen 

van metalen staanders

Voordelen

   Eenvoudig op maat te snijden
   Door afmetingen van het isolatiemateriaal gering aantal 

snijhandelingen bij verwerking

Certificering

Toepassing

Toepassing

BINNENAFBOUW

Certificering
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Scheidingswanden en plafondsScheidingswanden en plafonds

RC-waarden wand van metalen staanders - gescheiden spouwbladen met dubbel gips*

Isolatie tussen metalen 
staanders  (C75)

Ononderbroken isolatielaag tussen frame 
van metalen staanders

RC-waarde (m2.K/W)

≥ 3,5 ≥ 4,0 ≥ 4,5 ≥ 5,5

60 mm Acoustifit 40 mm MW 35 of 40 mm Acoustifit •   

60 mm Acoustifit 60 mm MW 35 of 60 mm Acoustifit  •  

60 mm Acoustifit 70 mm MW 35 of 80 mm Acoustifit • 

70 mm MW 35 90 mm MW 35  •
*      Het gaat hier om wandconstructies die verwarmde en onverwarmde ruimten in een gebouw scheiden. 

Voor de exacte constructie-opbouw en aanvullende berekeningen verwijzen we naar rapport Nieman 2016

PRESTATIES

Geluidsabsorptiecoëfficiënten

Product

Geluidsabsorptiecoëfficiënt αs αw NRC SAA

125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz) 0,90 0,90 0,87

40 mm MW 35 0,13 0,39 0,70 0,85 0,97 1,01 0,70 0,75 0,73

50 mm MW 35  

direct gemeten op reflecterende ondergrond
0,17 0,53 0,86 0,96 1,03 1,08 0,85 0,85 0,85

50 mm MW 35 op 150 mm luchtspouw 0,40 0,87 1,02 0,97 1,05 1,08 1,00 1,00 0,98

90 mm MW 35  

direct gemeten op reflecterende ondergrond
0,39 0,93 1,08 1,06 1,09 1,12 1,00 1,05 1,04

90 mm MW 35 op 110 mm luchtspouw 0,55 1,00 1,04 1,01 1,05 1,08 1,00 1,05 1,08

40 mm Acoustifit 0,14 0,39 0,68 0,82 0,95 1,00 0,70 0,70 0,71

50 mm Acoustifit 0,17 0,47 0,78 0,89 0,99 1,01 0,75 0,80 0,79

60 mm Acoustifit 0,22 0,59 0,89 0,98 1,03 1,05 0,90 0,90 0,87

90 mm Acoustifit 0,38 0,87 1,03 1,04 1,05 1,07 1,00 1,00 1,00

1)  αw volgens ISO 11654, NRC en  SAA volgens ASTM C423 (metingen Peutz 2016)

Ga naar onze Rc calculator op www.knaufinsulation.nl  
voor specifieke Rc berekeningen
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ACCESSOIRES 

Homeseal LDS 100 

Zeer geschikt als luchtdichte en dampremmende laag aan de binnenzijde (warme zijde) van 
voorzetwanden. 

Homeseal LDS FlexPlus 

‘Slimme’ folie, aangebracht aan de binnenzijde (warme zijde) van voorzetwanden, vooral bij 
dampdichtere gevelafwerkingen.

BINNENAFBOUW

Geluidsisolatie en brandwerendheid
Metalen staanders 

wandprofiel
Gipsplaten

(weerszijden)
Isolatie Geluids isolatie

(dB)
Brand werendheid

(minuten)

C-75 Enkel 60 mm MW 35 43 30

C-75 Dubbel 60 mm MW 35 56 60

Voor meer informatie over gipsplaten zie www.knauf.nl

PRESTATIES
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KnaufZeker®

De producten van Knauf staan garant voor 
hoogwaardige en betrouwbare kwaliteit. Deze 
garantie geldt ook wanneer je Knauf isolatie- en 
gipsproducten met elkaar combineert en verwerkt in 
één systeem. Deze garantie noemen we KnaufZeker.
Met KnaufZeker ben je er 100% zeker van dat de 
producten hun beloofde prestaties halen en houden.

Hoe werkt de 100% prestatiegarantie?

KnaufZeker bestaat uit diverse systemen die we  
vooraf uitvoerig testten en/of beoordeelden op  
hun individuele en gecombineerde prestaties. 
Door deze systemen volgens de verwerkings-
voorschriften te verwerken ontvang je de 100% 
KnaufZeker-prestatiegarantie. 

Meer informatie over de systemen en 
de prestaties van KnaufZeker vind je op 
www.knaufzeker.nl

www.knaufzeker.nl

Voordelen

   100% garantie op de prestaties van de 
KnaufZeker-systemen

   Risico op faalkosten tot een minimum beperkt
   KnaufZeker-systemen onderbouwd door 

onafhankelijke instituten 
   Constructies voldoen aan regelgeving
   Technische ondersteuning gedurende de 

looptijd van het project
  Training verwerking mogelijk

100% garantie  
op systeemprestaties

KnaufZeker

100% prestatiegarantie
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GEVELS

Knauf Insulation biedt isolatie-oplossingen voor een duurzame en  
energiezuinige buitengevel. In Nederland kennen we vooral de 
spouwmuurconstructie. Hierbij kun je de luchtspouw volledig of gedeeltelijk 
vullen met glaswol-isolatie. Maar er zijn meer varianten als het om  
isolatie gaat. 

In de utiliteitsbouw komt ook de vliesgevel veel voor. Welke soort isolatiemateriaal je 
gebruikt, hangt daarbij af of het om een open of gesloten vliesgevel gaat. Bij open 
vliesgevels kan de isolatie zichtbaar zijn via de naden van de gevelbeplating.  
Daarom valt de keuze dan vaak op isolatie met een donkere toplaag. 

Niet elk bestaand gebouw heeft een spouwmuur die je kunt isoleren. Door aan de 
binnenzijde te isoleren middels een voorzetwand, behoud je het aanzicht van de 
buitengevel. Dit is bij transformatie van monumentale panden vaak gewenst.

Informatie over prefab houten gevelelementen vind je tot slot in het hoofdstuk  
‘Houtbouw (prefab)’ op pagina 28.
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Voordelen gevelproducten 

  Perfecte aansluitingen door vezelstructuur

  Aanvullende afdichtingsmaterialen niet nodig

   Geen thermische lekken en ongewenste luchtstromen

   Gelijkblijvende thermische isolatiewaarde

  Goede waterafstotendheid

   Dankzij de toegepaste ECOSE® Technology prettig en efficiënt bij verwerking

   Goede duurzaamheidseigenschappen dankzij het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology

   Gebruik van gerecycled materiaal bij productie (tot 80%)

CAVITEC 032 PREMIUM

Rm*
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

3,35 96 600 1200 5 3,60 24 86,40 B 17,15

3,95 114 600 1200 4 2,88 24 69,12 S 20,35

4,15 121 600 1200 4 2,88 24 69,12 B 21,25

4,45 130 600 1200 3 2,16 24 51,84 B 22,05

4,95 146 600 1200 3 2,16 24 51,84 B 24,70

* Rm = RD + thermische prestaties van aluminiumfolie in combinatie met een minimaal 20 mm niet-geventileerde luchtspouw.

Thermische isolatie          Lambda 0,032 W/m.K    DoP G4220OPCPR 

Zeer stevige, waterafstotende glaswolplaat, eenzijdig bekleed met een micro geperforeerde 
aluminiumfolie voor thermische isolatie van spouwmuren en gesloten vliesgevels.  
De aluminiumfolie werkt het best in de thermische isolatie bij niet-geventileerde luchtspouw  
van minimaal 20 mm breed. Breng de glaswolplaat altijd aan met de aluminiumfolie gericht 
naar het buitenspouwblad.

Voordelen

   Hoogste RC-waarde door combinatie van thermische isolatie 
van glaswol en reflecterende werking van de aluminiumfolie

   Zeer geschikt voor spouwmuren en gesloten vliesgevels met 
een beperkt beschikbare spouw

CertificeringToepassing

Spouwmuren en vliesgevels
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CAVITEC 032B

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

4,35 140 600 1200 3 2,16 24 51,84 B 22,20

5,30 180 600 1200 3 2,16 20 43,20 S 33,30

Thermische isolatie         Lambda 0,032 W/m.K    DoP G4220OPCPR    

Zeer stevige glaswolplaat, eenzijdig bekleed met zwart glasvlies voor thermische isolatie  
van spouwmuren (gedeeltelijk of volledig) en vliesgevelconstructies.

Voordelen

   Door het zwarte glasvlies ook zeer geschikt voor open vliesgevel 
   Optimale thermische prestatie
   Zeer stevige plaat met een uitermate prettige verwerking

CertificeringToepassing

CAVITEC 035 

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,40 50 600 1200 14 10,08 24 241,92 B 5,95

2,10 75 600 1200 9 6,48 24 155,52 B 8,00

2,40 85 600 1200 9 6,48 24 155,52 B 8,80

2,85 100 600 1200 7 5,04 24 120,96 B 10,25

3,40 120 600 1200 7 5,04 24 120,96 B 12,35

Thermische isolatie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP G4220LPCPR    

Stevige waterafstotende glaswolplaat, eenzijdig bekleed met naturel glasvlies voor thermische  
isolatie van spouwmuren (gedeeltelijke of vol le dige spouwmuurvulling). 

Voordelen

   Uitstekende thermische prestatie door goede thermische isolatie  
van glaswol

  Zeer geschikt voor spouwmuren met bredere spouw
  Stevige, maar ook veerkrachtige plaat voor extra verwerkingsgemak 

CertificeringToepassing

GEVELS
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PRESTATIES

Spouwmuren en vliesgevels

PRESTATIES

RC-waarden spouwmuur*

Rc berekenen
Met de Rc-calculator op onze website is eenvoudig te 
berekenen welke isolatiematerialen en materiaaldikten  
nodig zijn voor het behalen van de vereiste Rc-waarden 
met een bepaalde constructie. 
Ga naar www.knaufinsulation.nl/rc-calculator 

RC-waarden voorzetwand van metalen staanders*

Isolatie tussen metalen 
staanders  (C75)

Ononderbroken isolatielaag tussen 
metalen frame en (gevel) constructie

RC-waarde (m2.K/W)

≥ 2,5 ≥ 3,5 ≥ 4,5 ≥ 5,5

50 mm MW 35 50 mm MW 35 •   

70 mm MW 35 70 mm MW 35  •  

50 mm MW 35 120 mm MW 35 • 

70 mm MW 35 140 mm MW 35  •
*      Het gaat hier om wandconstructies bij scheidingen tussen verwarmde en onverwarmde ruimten in een gebouw. 

Eventueel benodigde folies zijn niet meegenomen.Voor de exacte constructie-opbouw en aanvullende berekeningen 
verwijzen we naar rapport Nieman 2016

Conform het Bouwbesluit is de minimaal vereiste RC-waarde bij nieuwbouw 
voor gevels ≥ 4,5 m2.K/W

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie Dikte (mm) 3,5 4,5 5,0

Cavitec 032 
Premium

96 •
130 •
146 •

*  Constructie: 100 mm kalkzandsteen, isolatie, RVS ankers 4 stuks Ø 4 mm, per m2 
niet-geventileerde luchtspouw 20 mm, 100 mm baksteen
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DAKEN

Liefst 30% van de warmte in gebouwen gaat verloren via het dak. 
Een belangrijke reden voor Knauf Insulation om hiervoor energie- 
efficiënte en duurzame isolatieproducten te ontwikkelen.

In de nieuwbouw zien we vaak het gebruik van prefab dak- en gevelelementen, maar je 
kunt ook isoleren op de bouwplaats. De opbouw van de constructie en de bijbehorende 
maatvoeringen bepalen dan het type isolatieproduct. 

Bij bestaande woningen met gordingkappen zit er tussen de gordingen een vrije ruimte, die 
geschikt is voor isolatie. Gebruik daar isolatiemateriaal met een grotere lengtemaat, want 
dat is kostenefficiënt. 
Breng, om een hogere RC-waarde te behalen, het isolatiemateriaal in meerdere lagen aan. 
De constructie maak je compleet met een luchtdichte en dampremmende folie aan de 
binnenzijde van de dakconstructie plus een afwerklaag. 

In de prefab-industrie wordt deze luchtdichte, dampremmende laag als afzonderlijke folie 
geplaatst, maar bij renovatie zijn isolatieproducten met zo’n standaard laag ideaal. In het 
onderdeel ‘Houtbouw’ op pagina 28 gaan we in op het isoleren van prefab dakelementen. 
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Voordelen dakproducten 

  Gelijkblijvende thermische isolatiewaarde gedurende de levensduur

  Dankzij de vezelstructuur van de isolatiedeken perfecte aansluitingen 

     Dankzij de toegepaste ECOSE® Technology prettige en efficiënte verwerking van het isolatiemateriaal

  Goede duurzaamheidseigenschappen dankzij het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology

  Geproduceerd uit gerecycled materiaal (tot 80%)

MINERAL WOOL 34 ALU PLUS (MW 34 ALU PLUS)

RD*
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,75 60 1200 9000 1 10,80 24 259,20 S 6,45

2,35 80 600 6800 2 8,16 24 195,84 S 8,00

2,90 100 600 6000 2 7,20 24 172,80 S 9,40

3,50 120 600 5000 2 6,00 18 108,00 A 11,45

3,50 120 1200 5000 1 6,00 18 108,00 S 11,45

4,10 140 600 4300 2 5,16 18 92,88 S 13,10

4,70 160 600 3800 2 4,56 18 82,08 S 14,75

4,70 160 1200 3800 1 4,56 18 82,08 S 14,75

5,25 180 600 3400 2 4,08 18 73,44 S 16,35

5,85 200 600 3000 2 3,60 18 64,80 S 18,35

6,45 220 600 2700 2 3,24 18 58,32 S 20,10

6,45 220 1200 2700 1 3,24 18 58,32 S 20,10

Thermische isolatie         Lambda 0,034 W/m.K    DoP M4220MPCPR

Stevige minerale wol, aan één zijde bekleed met een dampremmende, sterke en stootvaste 
bekleding. Eenvoudig en snel aan te brengen product. Dicht de aansluitingen af met de 
bijbehorende tape. Een product speciaal geschikt voor de renovatie, maar toepassing in de 
nieuwbouw is ook mogelijk.

Voordelen

  Eenvoudig klemmend aan te brengen 
    Realiseer direct een luchtdichte en damp- 

remmende laag met de bijbehorende  
aluminiumtape RT Alu Plus 

   Biedt een uitstekende thermische prestatie

CertificeringToepassing

RT Alu Plus

Renovatie en nieuwbouw
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TR 312

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,00 80 600 11000 2 13,20 24 316,80 B 5,80

2,50 100 600 8500 2 10,20 24 244,80 B 7,25

3,00 120 600 7000 2 8,40 24 201,60 B 8,75

3,75 150 600 6000 2 7,20 24 172,80 B 10,90

Thermische isolatie       Lambda 0,040 W/m.K    DoP G4220GPCPR

Veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding met  
4 cm brede spijkerflenzen. Speciaal ontwikkeld voor de renovatie, maar je kunt het ook goed  
gebruiken in de nieuwbouw.

Voordelen

   Als je de spijkerflenzen tegen de onderkant van de sporen/balken 
aanbrengt, kun je ze daarna vastnieten

   Tape je de overlappen van de spijkerflenzen, dan hoef je meestal geen 
extra luchtdichte en dampremmende laag aan te brengen

CertificeringToepassing

SUPAFIL TIMBER FRAME

kg/pak Pakken/pallet kg/pallet Prijs (€/m²)

16,6 26 431,6 op aanvraag

Thermische isolatie         Lambda 0,034 W/m.K    DoP B4220MPCPR

SUPAFIL Timber Frame: inblaaswol die we speciaal ontwikkelden voor het thermisch na-isoleren 
van hellende dakconstructies en houten verdiepingsvloeren.

Voordelen

   Uitstekende en constante thermische prestatie.
   Onafhankelijk van maatvoering dakconstructie, past altijd!
   Geen snijverlies van isolatiemateriaal.
   Uitsluitend aan te brengen door verwerkers die Knauf Insulation 

erkent en certificeert. 
Deze verwerkers vind je via www.knaufinsulation.nl/dealers

Certificering

DAKEN
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Renovatie en nieuwbouw

NATUROLL 032NATUROLL 032

NATUROLL 033

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,80 90 580 3500 2 4,06 24 97,44 A 14,90

3,10 100 580 2700 2 3,11 32 100,22 A 16,55

3,75 120 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 19,90

4,35 140 380 2700 3 3,08 24 73,87 B 23,05

4,35 140 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 23,05

4,65 150 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 24,70

5,30 170 580 2350 2 2,73 24 65,42 A 28,00

5,60 180 580 2200 2 2,55 24 61,25 A 29,65

6,25 200 580 2000 2 2,32 24 55,68 B 32,95

7,65 245 580 2000 2 2,32 18 41,76 A 40,40

Thermische isolatie         Lambda 0,032 W/m.K    DoP G4220OPCPR

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

3,60 120 590 3300 2 3,89 24 93,46 A 17,65

7,25 240 590 2000 2 2,36 24 56,64 A 35,35

7,40 245 580 2000 2 2,32 24 55,68 A 36,10

Thermische isolatie         Lambda 0,033 W/m.K    DoP G4220NPCPR

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met de beste isolatiewaarde uit 
ons assortiment. Isolatiemateriaal specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en 
brandveilige isolatie van houtconstructies.

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een optimale isolatiewaar-
de. Isolatiemateriaal, specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie 
van houtconstructies. De diktes van het materiaal zijn specifiek afgestemd om een Rc te behalen 
van 6,0 voor hellend dak.

Voordelen

   Biedt een optimale thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een beperkte beschikbare 

isolatiehoogte

Voordelen

   Biedt een optimale thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een beperkte beschikbare 

isolatiehoogte

Certificering

Certificering

Toepassing

Toepassing
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NATUROLL 035

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 A 9,95

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 9,95

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 11,05

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 A 13,30

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 13,30

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 A 15,45

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 15,45

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 18,75

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 18,75

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 20,50

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 20,50

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 B 21,65

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 B 22,15

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 24,35

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 24,35

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,05

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,55

Thermische isolatie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP G4220LPCPR

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatie- 
waarde. Isolatiemateriaal, specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brand- 
veilige isolatie van houtconstructies.

Voordelen

   Biedt een uitstekende thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een gemiddelde 

beschikbare isolatiehoogte
   Stevige maar ook veerkrachtige isolatiedeken voor extra 

verwerkings gemak

CertificeringToepassing

DAKEN

PRESTATIES

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie Dikte (mm) ≥ 3,0 ≥ 5,0 ≥ 6,0

MW 34 Alu Plus
120 •
220 •

TR 312 150 •
Naturoll 032 245 •

*  Constructie: pannendak, dakbeschot, gordingen met isolatie ertussen, 
luchtdichte en dampremmende laag en beplating, houtpercentage 8%.

RC-waarden hellend dak met gordingen*
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Renovatie en nieuwbouwRenovatie en nieuwbouw

NATUROLL 037

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,40 90 380 8200 3 9,35 24 224,35 A 8,20

2,40 90 580 8200 2 9,51 24 228,29 A 8,20

3,20 120 380 6500 3 7,41 24 177,84 B 10,85

3,20 120 580 6500 2 7,54 24 180,96 A 10,85

3,75 140 380 5600 3 6,38 24 153,22 B 12,65

3,75 140 580 5600 2 6,50 24 155,90 A 12,65

4,55 170 380 4600 3 5,24 24 125,86 B 15,40

4,55 170 580 4600 2 5,34 24 128,06 A 15,40

4,55 170 590 4600 2 5,43 24 130,27 B 15,40

5,10 190 580 4100 2 4,76 24 114,14 B 17,70

5,10 190 590 4100 2 4,84 24 116,11 B 17,70

5,90 220 580 3500 2 3,94 24 97,44 A 20,55

5,90 220 590 3500 2 4,13 24 99,12 A 20,55

6,45 240 590 3250 2 3,84 24 92,04 A 22,40

7,00 260 580 3000 2 3,48 24 83,52 A 24,30

7,15 265 590 3000 2 3,54 24 84,96 A 24,75

Thermische isolatie         Lambda 0,037 W/m.K    DoP G4220JPCPR

Veerkrachtige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een goede isolatiewaarde. 
Isolatiemateriaal, speciaal bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van 
houtconstructies.

Voordelen

   Biedt een goede thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een grotere beschikbare 

isolatiehoogte
  Veerkrachtige isolatiedeken voor een snelle verwerking

CertificeringToepassing

Ga voor specifieke Rc berekeningen 
naar onze Rc calculator op  
www.knaufinsulation.nl/ 
rc-calculator

Conform het Bouwbesluit is de minimaal vereiste RC-waarde 
voor dakconstructies bij nieuwbouw ≥ 6,0 m2.K/W. Lagere 
vereiste RC-waarden komen voor in renovatieprojecten.
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VLOEREN

In een doorsnee, ongeïsoleerde woning bedraagt het warmteverlies via 
vloeren ongeveer 10% van het totaal. Het is daarom belangrijk om de 
vloeren van de begane grond te isoleren. Verdiepingsvloeren isoleren we 
meestal om akoestische redenen. Voor betonvloeren en houten vloeren 
ontwikkelde Knauf Insulation verschillende isolatietoepassingen.

Houten vloeren op de begane grond kun je isoleren tussen de houten balken. Bij betonvloeren 
met daaronder kruipruimtes kun je er beter voor kiezen om aan de onderkant het JetSpray-
systeem aan te brengen. Dit innovatieve en duurzame systeem zorgt voor een uitstekende 
thermische isolatie. Zo bespaar je energie en verhoog je het comfort van een woning. 

Als het gaat om de isolatie van betonvloeren in appartementencomplexen of flats, met 
daaronder bergingen of een parkeergarage, moet je naast thermische isolatie ook denken  
aan geluidsabsorberende maatregelen. Hier bieden Heraklith® houtwolpanelen uitkomst,  
zie pagina 38.

Houten verdiepingsvloeren isoleer je tussen of onder de balken, waarna je aan de zichtzijde 
gipsplaten gebruikt voor de afwerking. De combinatie van isolatiemateriaal en gipsplaten zorgt 
voor een optimale geluidsisolatie en brandwerendheid. Geluidsoverlast van onder- en 
bovenburen behoort zo tot het verleden.
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Voordelen vloerproducten 

  Gelijkblijvende thermische isolatiewaarde gedurende de levensduur

   Dankzij de vezelstructuur van de isolatiedeken perfecte aansluitingen 

  Dankzij de toegepaste ECOSE® Technology prettig en efficiënt bij verwerking van het isolatiemateriaal,  
ook bij verwerking boven het hoofd

  Goede duurzaamheidseigenschappen dankzij het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology

  Geproduceerd uit gerecycled materiaal (tot 80%)

MINERAL WOOL 34 ALU PLUS (MW 34 ALU PLUS)

RD*
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

1,75 60 600 9000 2 10,80 24 259,20 S 6,45

1,75 60 1200 9000 1 10,80 24 259,20 S 6,45

2,35 80 600 6800 2 8,16 24 195,84 S 8,00

2,90 100 600 6000 2 7,20 24 172,80 S 9,40

3,50 120 600 5000 2 6,00 18 108,00 A 11,45

3,50 120 1200 5000 1 6,00 18 108,00 S 11,45

4,10 140 600 4300 2 5,16 18 92,88 S 13,10

4,70 160 600 3800 2 4,56 18 82,08 S 14,75

4,70 160 1200 3800 1 4,56 18 82,08 S 14,75

5,25 180 600 3400 2 4,08 18 73,44 S 16,35

5,85 200 600 3000 2 3,60 18 64,80 S 18,35

6,45 220 600 2700 2 3,24 18 58,32 S 20,10

6,45 220 1200 2700 1 3,24 18 58,32 S 20,10

Thermische isolatie         Lambda 0,034 W/m.K    DoP M4220MPCPR

Stevige minerale wol, aan één zijde bekleed met een dampremmende, stootvaste bekleding. 
Eenvoudig en snel aan te brengen, vooral ontwikkeld voor de renovatie, maar ook te 
gebruiken in de nieuwbouw. De aluminiumfolie moet aan de “warme zijde” van de 
constructie worden aangebracht. Dicht de aansluitingen af met de bijbehorende tape.

Voordelen

   Eenvoudig klemmend aan te brengen
   Creëer eenvoudig en snel een luchtdichte en dampremmende 

laag met de bijbehorende aluminium tape RT Alu Plus 
   Biedt een uitstekende thermische prestatie

CertificeringToepassing

Renovatie en nieuwbouw
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NATUROLL 035

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 A 9,95

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 9,95

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 11,05

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 A 13,30

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 13,30

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 A 15,45

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 15,45

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 18,75

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 18,75

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 20,50

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 20,50

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 B 21,65

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 B 22,15

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 24,35

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 24,35

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,05

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,55

7,70 270 590 2600 2 3,07 24 73,63 S 29,85

Thermische isolatie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP G4220LPCPR

Isolatiemateriaal, specifiek voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie  
van houten constructies.

Voordelen

   Biedt een uitstekende thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een gemiddelde 

beschikbare isolatiehoogte
   Stevige maar ook veerkrachtige isolatiedeken voor extra 

verwerkings gemak

CertificeringToepassing

PRODUCTEN NATUROLL 032, NATUROLL 033 EN NATUROLL 037

Onbeklede glaswoldekens met ECOSE® Technology, geschikt voor vloeren met een houten  
draagconstructie. Voor verdere informatie: zie de applicatie ‘Houtbouw’, vanaf pagina 28.

VLOEREN
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JETSPRAYJETSPRAY

Renovatie en nieuwbouw

HERAKLITH

ACCESSOIRES 

Heraklith® houtwolpanelen kunnen tijdens productie worden gecombineerd met hoogwaardige 
isolatiematerialen voor het afwerken van wanden en plafonds. Een Heraklith® combipaneel 
versterkt de standaard eigenschappen van houtwol. Zo ontstaat een eindproduct dat voldoet aan 
de hoogste eisen voor brandwerendheid, akoestiek en/of thermische isolatie. 
Ons geconditioneerde en gecontroleerde productieproces zorgt voor de garantie van prestaties 
en kwaliteit van Heraklith® combipanelen.
Lees meer op pagina 38.

Homeseal LDS 100 

Zeer geschikt als luchtdichte en dampremmende laag aan de binnenzijde (warme zijde) van 
vloerconstructies. Lees meer op pagina 35. 

We ontwikkelden JetSpray speciaal voor de efficiënte en milieuvriendeijke thermische isolatie  
van een betonnen of steenachtige onderzijde van begane grondvloeren boven kruipruimtes. 
Lees meer op pagina 42.

Conform het Bouwbesluit is de minimaal vereiste RC-waarde  
bij nieuwbouw voor begane grondvloeren ≥ 3,5 m2.K/W. 
Lagere RC-waarden komen voor in de renovatie.

PRESTATIES

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie Dikte (mm) ≥ 2,0 ≥ 3,5 ≥ 5,0

MW 34 Alu Plus

80 •
160 •
220 •

Naturoll 035

90 •
170 •
235 •

*  Houten vloerdelen, dampremmende laag, houten 
balklaag waartussen isolatie, houtpercentage 8%.

RC-waarden vloerconstructie*

Ga naar onze Rc calculator op www.knaufinsulation.nl 
voor specifieke Rc berekeningen
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HOUTBOUW (PREFAB)

Met (prefab) houtbouw bedoelen we in deze Isolatiecatalogus alle fabrieks-
matig samengestelde constructies met een houten draagstructuur. Denk 
hierbij aan (zelfdragende) prefab dak- en gevelelementen, of  elementen die 
onderdeel uitmaken van een houtskeletbouw-systeem.

De productie van de elementen vindt onder geconditioneerde omstandigheden plaats. Daarna 
volgt de montage op de bouwplaats. Het lichte gewicht van de elementen vormt de kracht van 
zulke constructies. Omdat de maatvoering is afgestemd op de meest voorkomende constructies, 
is het materiaal efficiënt te verwerken. 

Door de toepassing van het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology is het materiaal 
bovendien geurloos, stofarm en  irriteert het niet aan huid of handen. Dat maakt het erg prettig 
in de verwerking.

Voor informatie over de isolatie van houten constructies die op de bouwplaats worden 
geïsoleerd verwijzen we naar de onderdelen Gevel, Dak, Vloer en Binnenafbouw. 
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Voordelen Naturoll-producten 

   Licht in gewicht en flexibele verwerking

    Perfecte aansluiting met houten sporen, stijlen of balken door de vezelstructuur van de  
isolatieplaat en de specifieke breedte-maatvoering

   Door ECOSE® Technology prettige en snelle verwerking van het isolatiemateriaal

   Weinig stof bij het werken met het product

   Goede duurzaamheidseigenschappen dankzij het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology  
en het gebruik van gerecycled materiaal bij productie (tot 80%)

   Gelijkblijvende isolatiewaarde

NATUROLL 032

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,80 90 580 3500 2 4,06 24 97,44 A 14,90

3,10 100 580 2700 2 3,11 32 100,22 A 16,55

3,75 120 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 19,90

4,35 140 380 2700 3 3,08 24 73,87 B 23,05

4,35 140 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 23,05

4,65 150 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 24,70

5,30 170 580 2350 2 2,73 24 65,42 A 28,00

5,60 180 580 2200 2 2,55 24 61,25 A 29,65

6,25 200 580 2000 2 2,32 24 55,68 B 32,95

7,65 245 580 2000 2 2,32 18 41,76 A 40,40

Thermische isolatie         Lambda 0,032 W/m.K    DoP G4220OPCPR

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een optimale isolatie- 
waarde. Isolatiemateriaal specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige 
isolatie van houtconstructies.

Voordelen

   Biedt een optimale thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een beperkte beschikbare 

isolatiehoogte

CertificeringToepassing

Elementen en houtskeletbouw
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NATUROLL 033

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

3,60 120 590 3300 2 3,89 24 93,46 A 17,65

7,25 240 590 2000 2 2,36 24 56,64 A 35,35

7,40 245 580 2000 2 2,32 24 55,68 A 36,10

Thermische isolatie         Lambda 0,033 W/m.K    DoP G4220NPCPR

Isolatie                                   Hout

Dikte 
(mm)

Lambda 
(W/m.K)

Houthoogte
(mm) 

Lambda 
(W/m.K)

Percentage
%

Correctiefaktor 
voor bouwkwaliteit

RC-waarde
(m².K/W)

Naturoll 033 240 0,033 245 0,13 7,5 0,02 6,06

Naturoll 033 245 0,033 245 0,13 8 0,02 6,01

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een optimale isolatie- 
waarde. Isolatiemateriaal specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige 
isolatie van houten constructies.

Bouwbesluit

Om bij nieuwbouw aan het Bouwbesluit te voldoen is er voor hellende daken  
een Rc-waarde van 6,0 m2.K/W vereist. Specifiek hiervoor hebben we  
Naturoll 033 ontwikkeld.

De onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de berekening die  
zijn uitgevoerd door Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Prefab hellend dakconstructie met sporen

Voordelen

   Biedt een optimale thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een beperkte beschikbare 

isolatiehoogte

CertificeringToepassing

HOUTBOUW (PREFAB)
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Elementen en houtskeletbouw

NATUROLL 035

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 A 9,95

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 9,95

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 11,05

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 A 13,30

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 13,30

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 A 15,45

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 15,45

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 18,75

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 18,75

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 20,50

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 20,50

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 B 21,65

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 B 22,15

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 24,35

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 24,35

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,05

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 26,55

Thermische isolatie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP G4220LPCPR

Stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatie- 
waarde. Isolatiemateriaal specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brand- 
veilige isolatie van houten constructies.

Voordelen

   Biedt een uitstekende thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een gemiddelde 

beschikbare isolatiehoogte
   Stevige, maar ook veerkrachtige isolatiedeken, voor extra 

verwerkingsgemak

CertificeringToepassing
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NATUROLL 037

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Prijs  
(€/m²)

2,40 90 380 8200 3 9,35 24 224,35 A 8,20

2,40 90 580 8200 2 9,51 24 228,29 A 8,20

3,20 120 380 6500 3 7,41 24 177,84 B 10,85

3,20 120 580 6500 2 7,54 24 180,96 A 10,85

3,75 140 380 5600 3 6,38 24 153,22 B 12,65

3,75 140 580 5600 2 6,50 24 155,90 A 12,65

4,55 170 380 4600 3 5,24 24 125,86 B 15,40

4,55 170 580 4600 2 5,34 24 128,06 A 15,40

4,55 170 590 4600 2 5,43 24 130,27 B 15,40

5,10 190 580 4100 2 4,76 24 114,14 B 17,70

5,10 190 590 4100 2 4,84 24 116,11 B 17,70

5,90 220 580 3500 2 3,94 24 97,44 A 20,55

5,90 220 590 3500 2 4,13 24 99,12 A 20,55

6,45 240 590 3250 2 3,84 24 92,04 A 22,40

7,00 260 580 3000 2 3,48 24 83,52 A 24,30

7,15 265 590 3000 2 3,54 24 84,96 A 24,75

Thermische isolatie         Lambda 0,037 W/m.K    DoP G4220JPCPR

Veerkrachtige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een goede isolatie- 
waarde. Isolatiemateriaal specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige 
isolatie van houtconstructies. 

Voordelen

  Biedt een goede thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een grotere beschikbare 

isolatiehoogte
  Veerkrachtige isolatiedeken voor een snelle verwerking

CertificeringToepassing

HOUTBOUW (PREFAB)
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Homeseal LDS 100 

Luchtdichte en dampremmende laag aan de binnenzijde (warme zijde)  
van houten dak- en gevelconstructies.

Homeseal LDS 0.04 

Waterkerend en damp-open membraan aan de buitenzijde (koude zijde) van 
houten dak- en gevelconstructies.

PRESTATIES

Dikte  
(mm)

hout hoogte
(mm)

hout
percentage %

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie 6,0 7,0

Naturoll 032
240 245 8.5 •
280 280 8.0 •

Naturoll 033
240 245 7.5 •
245 245 8.0 •

Naturoll 035 120+140 270 9.5 •
Naturoll 037 265 270 8.5 •

*  Spaanplaat, Homeseal LDS 100, houten sporen waartussen isolatie hout- 
percentage 8%, Homeseal LDS 0,04, dakafwerking (tengels, panlatten en pannen)

RC-waarden prefab dakconstructie*

Conform het Bouwbesluit is de minimaal vereiste RC-waarde  
bij nieuwbouw:
•  Gevels ≥ 4,5 m2.K/W
• Daken ≥ 6,0 m2.K/W
•  Vloeren (thermische scheiding) ≥ 3,5 m2.K/W 

Dikte  
(mm)

hout hoogte
(mm)

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie 4,5 5,5

Naturoll 032
220 220 •
270 270 •

Naturoll 035
220 245 •
140+140 286 •

Naturoll 037 240 245 •

*  Gipsplaat, spaanplaat, Homeseal LDS 100, houten stijlen waartussen isolatie,  
houtpercentage 20%, Homeseal LDS 0,04, luchtspouw en metselwerk

RC-waarden prefab gevelconstructie*

Ga naar onze Rc calculator  
op www.knaufinsulation.nl  
voor specifieke Rc berekeningen

ACCESSOIRES 

Elementen en houtskeletbouw
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Je kunt isolatiemateriaal van Knauf Insulation combineren met een 
compleet assortiment aan folies en tapes.

Voor het creëren van een perfecte luchtdichting gebruik je aan de binnenzijde van een 
constructie een luchtdichte en dampremmende folie in combinatie met tapes. Je kunt kiezen 
tussen een continu sterke dampremmende folie en een folie die per seizoen een variërende 
dampremmendheid heeft. Het waterkerend, damp-open membraan pas je toe aan de 
buitenzijde. De belangrijkste functie van dit membraan is om regenwater buiten te houden. 

ACCESSOIRES

34   



Homeseal accessoires

WATERKEREND MEMBRAAN

ISOLATIEMES

FOLIE

Sd waarde ≤ 0,04 m

Breedte (mm) Lengte (m) Rol (m2) Prijs (€/m²)

1500 50 75 1,25

0 ≤ Sd waarde ≤ 20 m

Breedte (mm) Lengte (m) Rol (m2) Prijs (€/m²)

1500 40 60 2,10

Sd-waarde ≥ 100 m

Breedte (mm) Lengte (m) Rol (m2) Prijs (€/m²)

2000 50 100 0,85

Homeseal LDS 0.04

Waterkerend en damp-open membraan aan de buitenzijde (koude zijde) van houten  
dak- en gevelconstructies.

Homeseal LDS FlexPlus

Slimme, vochtregulerende folie voor de renovatie van bijvoorbeeld platte en hellende daken. 
Folie met een variabele dampremmende waarde, waardoor in periodes met een lager vochtaan-
bod eventueel in de constructie aanwezig vocht ook weer kan verdampen.

Homeseal LDS 100

Luchtdichte en dampremmende laag aan de binnenzijde (warme zijde)  
van houten dak- en gevelconstructies.

Lengte (mm) Stuks/pak Prijs (€/verpakking)

360 10 113,75

Voor het op maat maken van het isolatiemateriaal.
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TAPES EN KLEEFBAND VOOR AANSLUITINGEN

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/verpakking Prijs (€/verpakking)

60 25 10 132,80

Homeseal LDS Solifit 1

Tape om folies of membranen aan te sluiten op materialen zoals hout, PVC en metaal.  
Zonder droogtijd.

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/verpakking Prijs (€/verpakking)

40 40 12 169,00

Homeseal LDS Solifit 2

Tweezijdige tape voor de overlap van folies en membranen of om de folie of het  
membraan aan te sluiten op hout of metaal. Zonder droogtijd.

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/verpakking Prijs (€/verpakking)

90 40 6 226,45

RT Alu Plus

Tape voor overlap van folies en membranen, specifiek ontwikkeld in combinatie met MW 34 Alu 
Plus-isolatie. Zonder droogtijd. Deze tape is voorzien van een beschermfolie die over de lengtenaad  
is doorgesneden zodat je hem heel eenvoudig in 2 delen kunt aanbrengen.

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/verpakking Prijs (€/verpakking)

60 40 8 133,70

Homeseal LDS Soliplan 

Tape voor overlap folies en membranen. Zonder droogtijd.

ACCESSOIRES
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Certificering

DoP

SDS

Kwaliteits- en Milieumanagement De fabrieken 
van Knauf Insulation voldoen aan de belangrijkste 
internationale normen op het gebied van kwaliteits- en 
milieumanagement, energiemanagement en gezondheids- en 
veiligheidsmanagement. Bureau Veritas toetst onze locaties op 
de diverse bereikte normen: ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 50001 en OHSAS 18001. 

Bureau CRG publiceert een databank met o.a. 
gecontroleerde kwaliteitsverklaringen van producten en 
systemen voor de bouw- of installatiesector (voorheen 
ISSO). De gegevens uit deze verklaringen worden gebruikt 
bij het berekenen van een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 
voor nieuwbouw of de Energie-Index (EI) van een bestaand 
gebouw.

De Europese Verordening Bouwproducten verplicht de 
toeleverende industrie om o.a. bij glaswol en minerale 
wol isolatieproducten een prestatie verklaring af te geven. 
Deze verklaring wordt Declaration of Performance 
(DoP) genoemd en wordt opgesteld door de fabrikant. 
Een DoP geeft informatie over de belangrijkste prestaties 
van een product (essentiële kenmerken) en het beoogde 
gebruik ervan. 

Een Safety Data Sheet, ook wel veiligheidsinformatie-
blad genoemd, is een gestructureerd document met 
informatie over de risico’s en aanbevelingen voor het 
veilig gebruik van Knauf Insulation isolatieproducten op 
het werk.

We hebben voor al onze isolatiematerialen een Safety 
Data Sheet (SDS) dat je kunt downloaden via onze 
website. 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) is een gerenommeerd instrument 
om integraal de duurzaamheid van nieuwe en 
bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te 
meten en te beoordelen. BREEAM is een internationaal 
erkend keurmerk dat inzoomt op negen verschillende 
duurzaamheidscategorieën. 

Milieuproductverklaring Voor onze producten worden 
lifecycle-analyses (LCA’s) uitgevoerd. Hierin wordt bepaald 
welke impact zij hebben op het milieu. Zo kunnen we 
voorop blijven lopen in het milieubewustzijn ten aanzien 
van onze producten en activiteiten. Elke LCA resulteert 
in een volledige milieuproductverklaring (Environmental 
Product Declaration of EPD) die helpt om te bepalen welke 
impact het gebruik van de producten hebben binnen de 
respectievelijke bouwtoepassingen.

Het Eurofins Gold-certificaat geeft aan dat alle 
ECOSE® producten voldoen aan de hoogst mogelijke 
normen voor binnenluchtkwaliteit.

EUCEB bewaakt dat de glaswol en minerale wol isolatie-
producten worden gefabriceerd conform de Europese eisen  
en regelgeving voor productgezondheid en – veiligheid.
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SUPAFIL EN JETSPRAY voor de na-isolatie van kruipruimte tot kap

Woningisolatie voor energiebesparing, meer 
comfort en een hogere woningwaarde 

Er is SUPAFIL inblaaswol om de hele woning brandveilig en duurzaam te isoleren. Je zorgt 
hiermee voor een lagere energierekening en een hoger wooncomfort. Daarmee is het een 
snelle manier om het energielabel van een woning te verbeteren. 

Met de SUPAFIL-familie zorg je voor een perfecte isolatie van de woning, van  
kruipruimte tot zolder. Er is geen omgevingsvergunning nodig en de isolatie wordt  
vaak al binnen een dag aangebracht door erkende installateurs. 
Deze vind je op www.knaufinsulation.nl/dealers

20% warmteverlies

10% warmteverlies

30% warmteverlies
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Voordelen

  Beste kwaliteitsklasse voor gezonde 
binnenluchtkwaliteit

  Bewoners kunnen tijdens werkzaamheden in 
woning verblijven

  Onbrandbaar: Supafil brandklasse A1 en JetSpray 
i.c.m. JetSpray Fix brandklasse A2

  Constante hoge isolatiewaarde
  Snel aan te brengen

www.knaufinsulation.nl

Verhoog het comfort, milieuvriendelijk  
en veilig

SUPAFIL en JetSpray worden gemaakt uit gerecycled glas (tot 
80%) en bevatten geen kunstmatige kleurstoffen, chemicaliën 
of oplosmiddelen. Daarmee bieden we niet alleen een 
effectief isolatiesysteem, maar bovendien een milieuvriendelijk 
en veilig alternatief. 
Onze producten zijn bekroond met het Eurofins Gold certifi-
caat. Daarmee tonen we aan dat we de beste kwaliteit 
bieden als het om een gezonde binnenluchtkwaliteit gaat. 

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

16,6 26 431,6 A op aanvraag

Lambda 0,034 W/m.K

SUPAFIL Cavity Wall speciaal ontwikkeld voor het thermisch en  
akoestisch na-isoleren van ongeïsoleerde spouwmuren.

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

16,6 26 431,6 A op aanvraag

Lambda 0,045 W/m.K

SUPAFIL Loft specifiek ontwikkeld voor het thermisch en  
akoestisch isoleren van niet-gebruikte (beloopbare) zoldervloeren. 

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

16,6 26 431,6 A op aanvraag

Lambda 0,034 W/m.K

SUPAFIL Timber Frame speciaal ontwikkeld voor het  
thermisch en akoestisch na-isoleren van hellende dakconstructies.

JetSpray is specifiek ontwikkeld voor het thermische na-isoleren van 
een betonnen of steenachtige onderzijde van begane grondvloeren 
boven kruipruimtes. Dit milieuvriendelijke systeem bestaat uit een aantal 
componenten: JetSpray Primer, JetSpray Thermal (dit zijn ongebonden 
minerale wolvlokken) en JetSpray Fix (een organisch bindmiddel).  

Lambda 0,036 W/m.K

SUPAFIL EN JETSPRAY voor de na-isolatie van kruipruimte tot kap
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SUPAFIL CAVITY XL

Sneller bouwen met een sterke focus  
op de vereiste prestaties 

De vraag naar nieuwbouwwoningen is enorm gestegen en de bouw kan de vraag momenteel 
niet aan. Er is een tekort aan arbeidskrachten. Met de aankomende Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen in het achterhoofd hebben wij een innovatieve isolatieoplossing voor de 
bredere spouw bij nieuwbouw ontwikkeld. 

Met SUPAFIL Cavity XL is het mogelijk om sneller te bouwen met een sterke focus op de vereiste 
prestaties. De isolatie gebeurt van binnenuit en altijd door erkende, gecertificeerde installateurs. 
De metselaars kunnen zich daardoor focussen op het metselwerk en hoeven geen isolatie  
aan te brengen.

PERFECTE  
THERMISCHE DICHTING

SNELLER
BOUWEN

CONTROLE  
OP KWALITEIT 

G
O

EDGEKEU
R

D
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www.knaufinsulation.nl/supafil

Slimmer in de spouw bij nieuwbouw

SUPAFIL Cavity XL is een spouwmuurisolatie die is gebaseerd 
op het bewezen systeem SUPAFIL Cavity Wall. Alleen al in 
Nederland zijn de spouwmuren van ruim 195.000 woningen 
na-geïsoleerd met deze inblaaswol. Waar bij renovatie van 
woningen de na-isolatie van buitenaf gebeurt, wordt SUPAFIL 
Cavity XL in de nieuwbouw van binnenuit aangebracht. In het 
Verenigd Koninkrijk zijn met deze methode voor nieuwbouw 
de afgelopen 2 jaar al ruim 65.000 woningen geïsoleerd. 

SUPAFIL wordt uitsluitend aangebracht door erkende  
installateurs. Deze vind je op  
www.knaufinsulation.nl/dealers

Voordelen

   Uitvoering isolatie door specialisten. Metselaar 
houdt focus op metselwerk.

   Isoleren met SUPAFIL Cavity XL geeft een hoge 
kwaliteit van het isolatiewerk. Kwaliteits- en 
procescontrole onder toezicht en certificering van 
SKG-IKOB of Insula. 

   Uitvoering is weersonafhankelijk.
   Geen opslag van isolatiematerialen of verpakkings-
materialen op bouwplaats.

   Eurofins Gold-certificaat voor binnenluchtkwaliteit.
    Waterafstotend en vochtwerend door behandeling 
met siliconen.

     Uitstekende thermische prestaties. Geen naden, 
kieren in isolatie of valse luchtspouwen zodat 
onnodig thermisch verlies wordt voorkomen. 

    Geen risico op inzakken door een optimale vulling 
en verdeling van de isolatie in de spouw.

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

16,6 26 431,6 A op aanvraag

Lambda 0,034 W/m.K

SUPAFIL Cavity XL is specifiek ontwikkeld voor de  
thermische isolatie van de brede luchtspouwen bij nieuwbouw. 

Warmteweerstand

Breedte spouw (mm) Rc waarde m2.K/W *

154 4,5

171 5,0

207 6,0

* Uitgangspunt Rc berekening

1   100 mm kalkzandsteen (binnenspouwblad) 
2   4 stuks 4 mm RVS spouwankers per m2 
3   SUPAFIL Cavity XL volledige vulling 
4   100 mm baksteen (buitenspouwblad)

1

2

3

4

SUPAFIL CAVITY XL
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De serviceverwachtingen van klanten zijn verschillend. Om onze service te kunnen 
afstemmen op de wensen en behoeften van u als klant hebben we een ‘Service 
Charter’ opgesteld. In dit document staan onze voornaamste service-elementen 
beschreven. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, neem dan gerust 
contact op met onze afdeling Customer Service, via telefoonnummer 0162-421245 
of per e-mail: Customerservice.nl@knaufinsulation.com

BESTELLEN 
Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail of per fax. 
Om een bestelling goed te kunnen verwerken, hebben wij de 
volgende gegevens nodig:
• Productomschrijving en artikelnummer
•  Gewenste hoeveelheid, afgesproken prijs, met eventuele 

referentie naar een opgestelde offerte of raamovereenkomst en 
overeengekomen leveringscondities 

• Ordernummer (PO)
• Gewenste leveringsdatum
• Specifieke wensen (bijvoorbeeld kooiaap, tijdslevering)

LEVERING 
Neem voor onze levermogelijkheden contact op met 
onze afdeling Customer Service. Zij kunnen op basis van 
beschikbaarheid de leverdata met u inplannen.

TOESLAGREGELING (DEEL)LEVERINGEN EN 
KOOIAAP
Bij bestellingen van tenminste 5 pallets worden geen transport-
kosten in rekening gebracht. Indien minder dan 5 pallets  
worden besteld, geldt een toeslag. 

Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de 
pallets te lossen, kunnen wij tegen betaling van een toeslag een 
kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, 
verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven op uw order.

De pallets worden met behulp van de kooiaap op een locatie tot 
een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie 
op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van 
het lossen, verzoeken wij u het mobiele nummer van de ontvanger 
van de levering op uw order te vermelden.

Toeslagen

1 of 2 pallets € 100,- per levering

3 pallets € 75,- per levering

4 pallets € 50,- per levering

5 pallets of meer Franco

Levering met kooiaap € 50,- per levering

De minimale afname is 1 pallet, tenzij anders vermeld in de prijslijst.

LEVERINGEN IN NEDERLAND
Knauf Insulation levert de producten op alle locaties in 
Nederland. Bij leveringen op de Waddeneilanden (Texel, 
Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) moet rekening 
worden gehouden met een extra leverdag en eventuele extra 
transportkosten. 

TIJDSLEVERING
Knauf Insulation levert standaard tussen 7.00 uur en 15.00 uur, 
zonder een specifiek tijdvak aan te geven. Het is mogelijk om een 
tijdslevering aan te vragen. Deze wordt verzorgd binnen een 
tijdvak van 2 uur. Een voorbeeld van een tijdslevering is een 
levering tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Een tijdslevering voor 
een volle wagen brengt geen extra kosten met zich mee. Voor 
minder dan een volle wagen is een tijdslevering mogelijk tegen 
een toeslag van € 50,- per levering. Om tijdsleveringen te kunnen 
garanderen, dient de tijdslevering minimaal 3 werkdagen van 
tevoren worden aange vraagd. Bestellingen met een gewenste 
tijdslevering binnen 3 werkdagen worden pas door ons 
gegarandeerd nadat deze tijdslevering aan u is bevestigd door 
onze afdeling Customer Service.

SERVICE CHARTER
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LOSSEN
Onze producten worden standaard naast de wagen gelost. 
Voor alle leveringen geldt dat het eerste uur wachttijd voor het 
lossen kosteloos is. Indien de chauffeur langer dan 1 uur moet 
wachten voor het lossen, (1) zijn wij genoodzaakt een extra 
toeslag van € 25,- per half uur in rekening te brengen en (2) 
geldt dat de chauffeur op basis van zijn planning voor die dag 
bepaalt wat de maximale wachttijd kan zijn. Na het lossen dient 
de vrachtbrief altijd te worden onder tekend. Hierop worden het 
tijdstip van de levering, de hoeveelheid geleverde producten en 
de kwaliteit (visuele schadecheck) vermeld. Zichtbare schade of 
andere onregelmatigheden bij het afleveren dienen te worden 
aangegeven op de CMR/pakbon.

SPOEDLEVERING
Indien de producten voorradig zijn, is het mogelijk om de 
producten sneller  te ontvangen via een spoedlevering. 
Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen hier kosten aan 
verbonden zijn. Uiteraard zullen wij uw spoedlevering pas in 
gang zetten als u akkoord heeft gegeven op de extra kosten. 

KLANTSPECIFIEKE PRODUCTEN  
(S-CLASSIFICATIE) 
Klantspecifieke producten  vallen buiten ons standaard 
assortiment. Ze worden op maat ontwikkeld en geproduceerd. 
Heeft u een specifieke wens, neem dan contact op met uw 
accountmanager of met onze afdeling Customer Service. De 
medewerkers van deze afdeling kunnen u ook informeren over 
de specifieke voorwaarden, zoals de minimale afnames en de 
lever termijnen. In verband met de correcte afhandeling dient u 
bij de bestelling van een S-product het door ons aangegeven 
offertenummer duidelijk te vermelden. Uw orders inzake 
S-producten kunnen niet worden geannuleerd.

COMBINATIEORDER
Het is mogelijk om producten met verschillende classificaties in 
één bestelling te combineren. Wanneer een bestelling producten 
bevat met zowel een A- als een B-classificatie, wordt voor de 
levering de B-classificatie aangehouden. Indien de producten 
voorradig zijn, is het mogelijk om de producten sneller te 
ontvangen door middel van een spoedlevering. Neem contact op 
met de afdeling Customer Service voor meer informatie.

ORDER WIJZIGEN/ANNULEREN 
Orders met betrekking tot producten met A- en B-classificatie 
kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd indien wij 
de wijziging of annulering binnen 1 werkdag na de door ons 
aan u bevestigde order ontvangen. Bij een gewijzigde order 
kunnen wij de oorspronkelijk overeengekomen prijs, leverdatum 
en overige voorwaarden louter garanderen indien wij de 

gevraagde wijziging (1) tijdig hebben ontvangen, (2) hebben 
beoordeeld en (3) schriftelijk aan u hebben bevestigd. Indien wij 
de door u voorgestelde wijziging niet onder de oorspronkelijke 
voorwaarden kunnen accorderen, zullen wij u een nieuw 
voorstel doen over de prijs en/of leveringsdatum en/of overige 
voorwaarden.

KLACHTEN
Knauf Insulation heeft service hoog in het vaandel staan. Mochten 
er onverhoopt toch klachten zijn, dan vernemen wij dat graag 
zo spoedig mogelijk. Bent u niet tevreden over de geleverde 
producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct, 
maar in elk geval vóór montage van de producten, contact met 
ons op. Wij zullen er alles aan doen om in overleg met u tot de 
best mogelijke oplossing te komen. 

Klachten met betrekking tot zichtbare schade aan de producten, 
te weinig of verkeerd geleverde producten, kunnen wij alleen in 
behandeling nemen wanneer dit op de CMR/pakbon van de 
chauffeur is aangegeven.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS-
VOORWAARDEN
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van 
toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en 
overeenkomsten, ondanks anders luidende bepalingen die op 
uw bestelbrieven of andere documenten kunnen voorkomen. 
De toepasselijkheid van uw eventuele inkoopvoorwaarden wordt 
nadrukkelijk van de hand gewezen. U vindt onze algemene 
voorwaarden op www.knaufinsulation.nl. 

STATUS SERVICE CHARTER
De Service Charter van Knauf Insulation is een dynamisch 
document. De in dit document opgenomen (service) voorwaarden 
zijn de op het moment van het opstellen van dit document 
geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen periodiek 
worden aangepast. Wanneer u gebruik wilt maken van één of 
meer van de in dit document opgenomen voorwaarden, dient 
u zich ervan te verzekeren dat dit de meest recente en op dat 
moment geldende voorwaarden zijn. U kunt de meest recente 
versie van onze Service Charter vinden op onze website  
www.knaufinsulation.nl

Versie November 2017

SERVICE CHARTER

43   



Disclaimer
De informatie zoals opgenomen in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie in deze brochure worden 
ontleend. Hoewel Knauf Insulation alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar brochures en daarbij gebruik maakt van bronnen 
die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Knauf Insulation wijst iedere 
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. Alle in deze catalogus opgenomen prijzen zijn 
exclusief BTW, indicatief en kunnen periodiek worden aangepast. Indien u bij ons een bestelling plaatst, zijn de op dat moment geldende prijzen van toepassing, zoals 
nader opgenomen in onze offerte, in onze orderbevestiging of anderszins met u overeengekomen. Aan de prijzen zoals opgenomen in deze catalogus kunnen geen 
rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de in deze catalogus opgenomen service- en productvoorwaarden, wat de voorwaarden betreft zoals deze golden ten 
tijde van de samenstelling van deze catalogus. Ook de service- en productvoorwaarden kunnen periodiek worden aangepast en aan de service- en productvoorwaarden 
zoals opgenomen in deze catalogus kunnen door u geen rechten worden ontleend indien deze voorwaarden inmiddels zijn aangepast. Verdere informatie 
over onze producten en de voorwaarden waaronder wij onze producten leveren kunt u vinden op onze websites www.knaufinsulation.nl en www.heraklith.nl.  
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Knauf Insulation B.V.
Postbus 375, 4900 AJ 
Oosterhout, Nederland 
Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
Fax: + 31 (0)162 - 42 92 72 
e-mail: info.nl@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation.nl
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