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SAMEN WERKEN AAN 
GEZONDE BINNENLUCHT
INNOVATIEVE ISOLATIE VERHOOGT INDOOR AIR QUALITY

PROJECT

Het nhow RAI Amsterdam wordt het grootste  
en meest duurzame hotel van de Benelux. Het 
hotel onderscheidt zich met een baanbrekend 
design en state-of-the-art faciliteiten. Het telt 
650 kamers en het gebouw is maar liefst 91 meter 
hoog met op de bovenste verdieping een 
restaurant, bar en televisiestudio. 

Duurzaamheid en bouwmaterialen 

Binnen BREEAM weegt de categorie gezondheid en 
comfort zwaar mee in de te behalen credits. Het is dan 
ook logisch dat bouwers kiezen voor duurzame materialen 
die zoveel mogelijk bijdragen aan deze credits. 

Acoustifit levert een hoge bijdrage aan de geluidsisolatie 
en scoort zeer laag op de uitstoot van vluchtige stoffen 
dankzij het natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology.  

Zo dragen we maximaal bij aan een gezonde 
binnenluchtkwaliteit. 

Project: nhow Amsterdam RAI
Opdrachtgever: COD, Being 

Development
Architect: OMA, Rem Koolhaas 

Bouwbedrijf: Pleijsier Bouw
Eindgebruiker: NH Hotel Group 

BREEAM Excellent certificaat

Challenge.Create.Care.
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Wie toekomstbestendig wil bouwen 
investeert in de vraag van morgen. 

Opdrachtgevers, gebruikers en regelgevers 
eisen steeds nadrukkelijker gebouwen met 
een gezond binnenklimaat.  Niet zo gek als 
je bedenkt dat we circa 90% van onze tijd 
binnen zijn. 

Wij sluiten met onze isolatie met ECOSE® 
Technology perfect aan bij de wens van  
een gezonde binnenluchtkwaliteit. 

1  Gebaseerd op Ecose® Technology

2  70% minder productie-energie

3   Uit natuurlijke materialen, zonder toegevoegde formaldehyde

4  Irriteert de huid aanzienlijk minder

5  Geeft nauwelijks stof en geur af

6  Hoge Life Cycle Assessment score

7   Zeer goed toepasbaar binnen BREEAM-NL certificering

8  Zeer geschikt bij WELL certificering

9  Uitmuntende isolatie-eigenschappen

10  Voelbaar zachter en zeer sterk

10 REDENEN OM ONS 
ISOLATIEMATERIAAL TE (VER)KOPEN
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ECOSE® TECHNOLOGY HOGE SCORE OP BINNENLUCHT KWALITEIT

Knauf Insulation heeft ECOSE® Technology ontwikkeld. 
Een technologie waarop ze een wereldwijd patent
heeft en dat al tien jaar zijn waarde bewijst.

ECOSE® is een bindmiddel met enkel plantaardige 
grondstoffen en zonder chemische bestanddelen.  
Heel anders dan in klassieke bindmiddelen voor 
minerale wol. Knauf Insulation maakt al haar minerale 
wol en glaswol met ECOSE®, waardoor deze ook  
een natuurlijke bruine kleur krijgt. Zo gaan we effectief 
de strijd aan met schadelijke stoffen in gebouwen. 

HOE BIEDEN WIJ EEN ANTWOORD OP HET
PROBLEEM MET BINNENLUCHTKWALITEIT?

DE VOORNAAMSTE VOORDELEN

COMFORT

LUCHTKWALITEIT

NATUURLIJK

ECOLOGISCH

Challenge.Create.Care.

 Dit jaar introduceren we ook  
steenwol met ECOSE® Technology.
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ONZE SCORES  
WERKEN MET KNAUF INSULATION DRAAGT BIJ AAN DE SCORES 
VAN INTERNATIONAAL GEWAARDEERDE CERTIFICERINGEN.

Beter met BREAAM
BREAAM kijkt integraal naar de duurzame prestatie van een 
gebouw. Steeds meer investeerders en opdrachtgevers spelen 
hierop in om de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van 
het gebouw te vergroten. Met de isolatieoplossingen van Knauf 
Insulation kun je 39 credits +1 innovatiepunt behalen.

BREEAM  39 credits +1 punt

Leidend met LEED 
Het LEED Green Building Rating System™ is een vrijwillige 
standaard die hoogwaardige groene gebouwen definieert -  
die gezonder, milieuvriendelijker en winstgevender zijn.  
Credits voor certificering kunnen worden verdiend in 
verschillende categorieën. Toepassing van Knauf Insulation 
oplossingen draagt hieraan bij.

LEED  

Werken aan Well 
De WELL Building Standard bevat 100 eisen om te komen  
tot een gezonde, comfortabele werkomgeving. Het keurmerk is 
het resultaat van 7 jaar wetenschappelijk onderzoek. WELL zoomt 
specifiek in op het binnenmilieu van een gebouw in relatie tot de 
gezondheid van de gebouwgebruikers. Met de isolatie-
oplossingen van Knauf Insulation kun je 9 punten behalen. 

WELL   9 punten

WIST JE DAT

WE 90%  
VAN ONZE TIJD BINNEN ZIJN

ONZE BINNENLUCHT 5 TOT 

MEER VERVUILD IS DAN  
DE BUITENLUCHT

*STUDIE VAN DE WERELDGEZOND-
HEIDS  ORGANISATIE (WGO)

DE EFFECTEN VAN 
LUCHTVERVUILING  
DE MAATSCHAPPIJ  

JAARLIJKS MINIMAAL  

KOSTEN (CE)

CIRCA 80%  
VAN DE ZIEKTES WORDT 
VEROORZAAKT DOOR 
BLOOTSTELLING AAN  

SLECHTE LUCHTKWALITEIT  
(TNO)

4 MILJARD  
  EURO

10 X
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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.

knaufinsulation.nl

INHOUDSOPGAVE
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GLASWOL

Acoustifit p 10 • • •

Ultracoustic p 10 • • •

Cavitec 032 Premium p 15 • •

TP 430 KD p 16 • • •

Multifit 035 p 26 •

Naturoll 032 p 21 • • • • • • •

Naturoll 033 p 21 • • • • • •

Naturoll 035 p 22 • • • • • • •

Naturoll 037 p 23 • • • • • •

TR 312 p 20 •

MINERALE WOL

MW 35 p 9 • • • •

MW 34 Alu Plus p 19 • •

STEENWOL

Rock4All p 34 • • • • •

ACCESSOIRES

Homeseal LDS en het isolatiemes p 36

HOUTWOL

Heraklith  p 42

Organic p 46

To
ep

as
si

ng

PRODUCT- EN TOEPASSINGSTABEL
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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.

Scheidingswanden en plafonds realiseer je in de 
utiliteitsbouw vaak met metalen of houten staanders 
en liggers in combinatie met gipsplaten. Door de 
structuur hebben onze glaswol en minerale wol 
zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen. 
Ons isolatiemateriaal past heel eenvoudig tussen 
metalen staanders en draagt bij aan een uitstekende 
geluidsisolatie van constructies. 

BINNENAFBOUW

Wist jij dat je met MW 35 een  
binnenwand tot wel 30 x sneller  

isoleert dan met steenwol? 
youtu.be/ljS2HnXDVBU
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RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,10 40 600 1200 18 12,96 28 362,88 B 525478 4,40

1,25 45 600 1200 16 11,52 28 322,56 S 525480 4,95

1,40 50 600 1200 14 10,08 28 282,24 B 525483 5,46

1,70 60 600 1200 12 8,64 28 241,92 B 525679 6,60

2,00 70 600 1200 10 7,20 28 201,60 A 525693 7,60

2,55 90 600 1200 8 5,76 28 161,28 A 525715 9,90

2,85 100 600 1200 6 4,32 32 138,24 A 528177 10,90

3,40 120 600 1200 6 4,32 28 120,96 A 525718 13,10

4,00 140 600 1200 5 3,60 28 100,80 B 535857 15,25

4,25 150 600 1200 4 2,88 32 92,16 B 610880 16,30

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)

MINERAL WOOL 35 (MW 35)

SCHEIDINGSWANDEN EN PLAFONDS

Toepassing Certificering

Scheidingswanden maken steeds vaker deel uit van de 
thermische schil van een gebouw. Denk aan een voorzetwand 
voor een (bestaande) steenachtige gevel constructie, of als 
scheiding tussen verwarmde en onverwarmde ruimten in een 
gebouw. Let er op dat je de zogenaamde koudebrugwerking van 
metalen staanders of houten stijlen meeneemt bij de berekening 
van de Rc-waarde.

Nieuw
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ACOUSTIFIT

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. 

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

 Pallet
 (m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,05 40 600 1350 16 12,96 28 362,88 A 519116 4,35

1,20 45 600 1350 16 12,96 28 362,88 A 519117 5,10

1,35 50 600 1350 12 9,72 28 272,16 A 519119 5,55

1,60 60 600 1350 12 9,72 28 272,16 A 519123 6,60

1,85 70 600 1350 10 8,10 28 226,80 A 519124 7,80

2,00 75 600 1350 10 8,10 28 226,80 A 519126 8,35

2,40 90 600 1350 8 6,48 28 181,44 A 519129 10,00

2,70 100 600 1350 8 6,48 28 181,44 A 519130 11,10

3,20 120 600 1350 6 4,86 24 116,64 B 414159 13,40

4,05 150 600 1350 5 4,05 24 97,20 B 414165 16,70

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

Voordelen

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

van metalen staanders

Toepassing Certificering

BINNENAFBOUW

ULTRACOUSTIC

Veerkrachtige onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, 
geschikt voor scheidingswanden en plafonds. Dubbellaags verpakt 
bij de diktes 45 en 60 mm.

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,20 45 600 16000 2 19,20 24 460,80 B 2441545 4,90

1,60 60 600 12000 2 14,40 24 345,60 B 2443534 6,25

2,70 100 600 7500 2 9,00 24 216,00 S 2403763 10,40

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

Voordelen

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

snijhandelingen bij verwerking

CertificeringToepassing
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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

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

1. voor meer informatie over gipsplaten zie www.knauf.nl

2. tot 4 m hoogte, voor hogere wanden zie www.knauf.nl

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

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

SCHEIDINGSWANDEN EN PLAFONDS

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

ACCESSOIRES 

Homeseal LDS 100 

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

Homeseal LDS FlexPlus 

Slimme, vochtregulerende folie voor aan de binnenzijde (warme zijde)  
van bijvoorbeeld platte en hellende daken. Folie met een variabele  
dampremmende waarde, waardoor in periodes met een lager vochtaanbod  
eventueel in de constructie aanwezig vocht ook weer kan verdampen.
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KnaufZeker®

De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant 
voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar 
afgestemd voor een uitmuntende prestatie. Wanneer 
je de Knauf producten met elkaar combineert volgens 
de systemen die we voorschrijven, dan kunnen we de 
prestaties ervan waarborgen. Deze garantie noemen 
we KnaufZeker.

Hoe werkt de 100% prestatiegarantie?

KnaufZeker bestaat uit diverse systemen die we  
vooraf uitvoerig hebben getest en beoordeeld op  
hun individuele en gecombineerde prestaties. 
Denk aan thermische prestaties, akoestiek of 
brandveiligheid. Door onze systemen volgens de 
verwerkingsvoorschriften 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 KnaufZeker

   100% garantie op de prestaties van de 
KnaufZeker systemen

   KnaufZeker systemen zijn getest of 
beoordeeld door onafhankelijke en 
toonaangevende instituten en voldoen aan 
alle vereiste keurmerken

   Technische ondersteuning gedurende de 
looptijd van het project

   Mogelijkheid tot het volgen van trainingen 
over het juist verwerken van de KnaufZeker 
systemen

   Gewenste prestaties worden daadwerkelijk 
gerealiseerd. Je ontwerp is geborgd!

100% GARANTIE  
OP SYSTEEMPRESTATIES

KnaufZeker

100% prestatiegarantie
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GEVELS

Met onze isolatie-oplossingen realiseer je een 
duurzame en energiezuinige buitengevel.  
Met de nieuwe wet- en regelgeving is het steeds 
belangrijker dat je de vereiste thermische  
prestaties in de praktijk ook echt haalt. 

De flexibele glaswolvezels grijpen bij de aansluiting van platen 
in elkaar en zorgen er zo voor dat er minder risico is op 
thermische lekken. Daarnaast sluiten glaswolplaten goed aan 
op de achterliggende constructie zodat er niet snel een valse 
luchtspouw ontstaat. 

Bereken eenvoudig de Rc waarde met 
onze Rc calculator op knaufinsulation.nl/

kenniscentrum/rc-calculator 
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Rm*
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

4,45 130 600 1200 3 2,16 24 51,84 B 657608 23,40

4,95 146 600 1200 3 2,16 24 51,84 B 657610 26,20

* Rm = RD + thermische prestaties van aluminiumfolie.

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 draagt het meeste bij aan de 
thermische isolatie bij een niet-geventileerde luchtspouw van minimaal  
20 mm breed. Breng de glaswolplaat altijd aan met de aluminiumfolie 
gericht naar het buitenspouwblad.

SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS

CAVITEC 032 PREMIUM

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

Knauf Insulation biedt isolatie-oplossingen voor een duurzame  
en energiezuinige buitengevel. In Nederland kennen we vooral  
de spouwmuurconstructie. Deze isoleer je het beste met de 
Cavitec 032 Premium. 

In ons gevelassortiment bieden we isolatie materialen voor 
toepassing in een open of gesloten vliesgevel. Wanneer je de 
gevel via de binnenzijde wilt isoleren met een voorzetwand  
kijk dan bij binnenafbouw (pag 8). 

Met een dikte vanaf 130 mm voldoe je prima  
aan de vereiste Rc waarde in het Bouwbesluit  

(≥ 4,5 m2.K/W). Hoewel dit binnen BENG 4,7 m2.K/W 
wordt, kan de isolatiedikte gelijk blijven. 
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GEVELS

TP 430KD

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,15 40 600 1250 12 9,00 20 180,00 S 2357241 6,45

1,45 50 600 1250 10 7,50 20 150,00 B 2357242 7,70

1,75 60 600 1250 8 6,00 20 120,00 B 2357243 8,80

2,35 80 600 1250 6 4,50 20 90,00 B 2357244 11,55

2,90 100 600 1250 5 3,75 20 75,00 S 2357245 14,15

3,50 120 600 1250 4 3,00 20 60,00 S 2357246 16,50

Thermische isolatie         Lambda 0,034 W/m.K    DoP G4220OPCPR    

Een stevige waterafstotende glaswolplaat geproduceerd met ECOSE® 
Technology. Dit product is aan één zijde bekleed met een naturel glasvlies.  
TP 430KD wordt vooral gebruikt voor de thermische isolatie van spouwmuren 
bij renovatie. 

Voordelen

     Prettig te verwerken dankzij het bindmiddel  
ECOSE® Technology

    Irriteert niet aan handen en huid
   Eenvoudig te snijden

CertificeringToepassing

Nieuw
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PRESTATIES

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie Dikte (mm) 4,5 5,0

Cavitec 032 
Premium

130 •
146 •

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

RC-waarden spouwmuur*

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  •
*      Eventueel benodigde folies zijn niet meegenomen. Voor de exacte constructie-opbouw  

en aanvullende berekeningen verwijzen we naar onze RC-calculator

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

SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS

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 knaufinsulation.nl/kenniscentrum/rc-calculator 
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Wil je kostenefficiënt werken? Gebruik dan 
isolatiemateriaal met een grotere lengtemaat  
en kies materiaal dat zich eenvoudig tussen 
gordingen laat aanbrengen.

DAKEN

Bij nieuwbouw passen aannemers meestal prefab dakelementen 
toe, maar je kunt ook isoleren op de bouwplaats. Kies daarbij het 
type isolatieproduct op basis van de opbouw en de maatvoering 
van de constructie. 

Onze animatie laat zien hoe  
MW 34 Alu Plus helpt om snel en  

luchtdicht een dak te isoleren. 
youtu.be/tT_UUUMKzAM
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken / 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,90 100 600 6100 2 7,32 24 172,80 B 639137 10,00

2,90 100 1200 6100 1 7,32 24 172,80 S 639139 10,00

3,50 120 600 5000 2 6,00 18 108,00 B 593525 12,15

3,50 120 1200 5000 1 6,00 18 108,00 S 590866 12,15

4,10 140 600 4300 2 5,16 18 92,88 B 593884 13,90

4,70 160 600 3800 2 4,56 18 82,08 S 593905 15,65

4,70 160 1200 3800 1 4,56 18 82,08 S 590875 15,65

5,25 180 600 3400 2 4,08 18 73,44 S 594071 17,35

5,25 180 1200 3400 1 4,08 18 73,44 S 627413 17,35

6,45 220 600 2700 2 3,24 18 58,32 S 621536 21,20

6,45 220 1200 2700 1 3,24 18 58,32 S 627326 21,20

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.

RT Alu Plus

Voordelen

  Eenvoudig klemmend aan te brengen 
    Realiseer direct een luchtdichte en  
dampremmende laag met de bijbehorende  
aluminiumtape RT Alu Plus 

   Biedt een uitstekende thermische prestatie

CertificeringToepassing

Bestaande woningen hebben meestal een gordingkap die je kunt 
na-isoleren door de vrije ruimte tussen de gordingen te voorzien 
van isolatie. 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. Bij 
renovatieprojecten is het ideaal als de isolatie een stevige, 
geïntegreerde folie heeft die helpt bij snel luchtdicht bouwen.

MINERAL WOOL 34 ALU PLUS (MW 34 ALU PLUS)

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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DAKEN

TR 312

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.

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,50 60 600 14000 2 16,80 24 403,20 S 2403647 4,70

2,00 80 600 11000 2 13,20 24 316,80 B 2403650 6,15

2,50 100 600 8500 2 10,20 24 244,80 B 2403653 7,65

3,00 120 600 7000 2 8,40 24 201,60 S 2403656 9,25

3,75 150 600 6000 2 7,20 24 172,80 B 2403659 11,60

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

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

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

Certificering

Toepassing

SUPAFIL TIMBER FRAME

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

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

16,6 26 431,6 288326 op aanvraag

Thermische isolatie         Lambda 0,034 W/m.K    DoP B4220MPCPR
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NATUROLL 032

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,80 90 580 3500 2 4,06 24 97,44 B 518830 15,80

3,10 100 580 2700 2 3,13 32 100,22 B 2411161 17,55

3,75 120 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518833 21,10

4,20 135 590 2700 2 3,19 24 76,46 S 664178 23,65

4,35 140 380 2700 3 3,08 24 73,87 B 518834 24,45

4,35 140 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518835 24,45

4,65 150 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518836 26,20

5,30 170 580 2350 2 2,73 24 65,42 B 524451 29,70

5,60 180 580 2200 2 2,55 24 61,25 A 518837 31,45

6,25 200 580 2000 2 2,32 24 55,68 B 518838 34,95

7,65 245 580 2000 2 2,32 18 41,76 A 547313 42,85

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

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 
isolatiewaarde. Isolatiemateriaal, specifiek bestemd voor de thermische, akoes-
tische en brandveilige isolatie van houtconstructies. De diktes van het materiaal 
zijn specifiek afgestemd om een RC te behalen van 6,0 voor hellend dak.

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

3,60 120 590 3300 2 3,89 24 93,46 A 539065 18,75

7,25 240 590 2000 2 2,36 24 56,64 B 546091 37,50

7,40 245 580 2000 2 2,32 24 55,68 A 580751 38,30

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

RENOVATIE EN NIEUWBOUW

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

NATUROLL 033

Onze daktopper! Speciaal voor Rc 6,0

Nieuw
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PRESTATIES

DAKEN

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

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 •

RC-waarden hellend dak met gordingen*

NATUROLL 035

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

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 B 491686 10,55

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 456800 10,55

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 491757 11,75

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 B 491692 14,10

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 456818 14,10

3,70 130 590 5500 2 6,49 24 155,76 S 667290 15,25

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 B 491695 16,40

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 456824 16,40

4,00 140 600 5300 2 6,36 24 152,64 B 588278 16,40

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 491698 19,90

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 456967 19,90

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 491706 21,75

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 456975 21,75

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 S 456982 22,95

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 S 531148 23,50

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 491748 25,85

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 456992 25,85

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 491760 27,65

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 B 531155 28,15

7,70 270 590 2600 2 3,07 24 73,60 S 512871 31,65

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

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

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW

NATUROLL 037

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

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,40 90 380 8200 3 9,35 24 224,35 A 2441032 8,70

2,40 90 580 8200 2 9,51 24 228,29 A 2431215 8,70

3,20 120 380 6500 3 7,41 24 177,84 B 2405882 11,55

3,20 120 580 6500 2 7,54 24 180,96 A 491723 11,55

3,75 140 380 5600 3 6,38 24 153,22 B 2405884 13,45

3,75 140 580 5600 2 6,50 24 155,90 A 491725 13,45

4,55 170 380 4600 3 5,24 24 125,86 B 2405886 16,35

4,55 170 580 4600 2 5,34 24 128,06 A 491727 16,35

4,55 170 590 4600 2 5,43 24 130,27 B 457479 16,35

5,10 190 580 4100 2 4,76 24 114,14 B 491734 18,80

5,10 190 590 4100 2 4,84 24 116,11 S 457488 18,80

5,90 220 580 3500 2 4,06 24 97,44 A 491740 21,80

5,90 220 590 3500 2 4,13 24 99,12 B 457495 21,80

6,45 240 590 3250 2 3,84 24 92,04 B 457509 23,75

7,00 260 580 3000 2 3,48 24 83,52 A 517788 25,80

7,15 265 590 3000 2 3,54 24 84,96 A 581678 26,25

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

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 knaufinsulation.nl/
kenniscentrum/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 begane grondvloeren ongeveer 
10% van het totaal. Een goede thermische isolatie is 
dus erg belangrijk. Verdiepingsvloeren isoleren we 
meestal om akoestische redenen. We ontwikkelden 
voor de (na-)isolatie betonvloeren en houten vloeren 
verschillende isolatietoepassingen.

Houten begane grondvloeren kun je isoleren door isolatie tussen de 
houten balken aan te brengen. Bij betonvloeren met daaronder 
kruipruimtes kies je beter voor ons JetSpray-systeem. Dit innovatieve  
en duurzame systeem zorgt voor een uitstekende thermische 
isolatie. Zo bespaar je energie en verhoog je het comfort van een 
woning. Meer over JetSpray lees je op pagina 44.

Gebruik onze Rc calculator om te bekijken met welke 
materialen je de vereiste Rc kunt realiseren.  

 knaufinsulation.nl/kenniscentrum/rc-calculator
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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 dan tot het verleden.

Als het gaat om de isolatie van betonvloeren van appartementen-
complexen of flats, met daaronder bergingen of een parkeergarage, 
moet je naast thermische isolatie ook denken aan geluidsabs orberende 
maatregelen. Hier bieden onze Heraklith® houtwolpanelen uitkomst,  
zie pagina 40.

RENOVATIE EN NIEUWBOUW

NATUROLL 035

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 B 491686 10,55

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 456800 10,55

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 491757 11,75

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 B 491692 14,10

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 456818 14,10

3,70 130 590 5500 2 6,49 24 155,76 S 667290 15,25

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 B 491695 16,40

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 456824 16,40

4,00 140 600 5300 2 6,36 24 152,64 B 588278 16,40

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 491698 19,90

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 456967 19,90

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 491706 21,75

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 456975 21,75

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 S 456982 22,95

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 S 531148 23,50

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 491748 25,85

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 456992 25,85

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 491760 27,65

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 B 531155 28,15

7,70 270 590 2600 2 3,07 24 73,60 S 512871 31,65

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

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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HERAKLITH

PRODUCTEN NATUROLL 032, NATUROLL 033  
EN NATUROLL 037

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Rollen/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

3,40 120 1200 6200 1 7,44 24 178,56 S 470307 14,85

5,00 160 1200 4600 1 5,52 24 132,48 B 470303 19,65

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

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 brandwerend-
heid, 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 42.

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

VLOEREN

MULTIFIT 035

Zeer stevige, onbeklede glaswolrol met snijmarkering voor de thermische en 
akoestische isolatie van houten constructies. Deze renovatietopper is speciaal 
ontwikkeld voor constructies waar de benodigde isolatiebreedte wisselend of 
niet standaard is.

Voordelen

   Uitstekende thermische eigenschappen
   Door 1200 mm breedte zeer geschikt om wisselende  
maten te snijden

  Snijmarkering om de 10 cm
  Veerkrachtige ‘plaat’ voor extra verwerkingsgemak

CertificeringToepassing
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW

PRESTATIES

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie Dikte (mm) ≥ 2,0 ≥ 2,5 ≥ 3,5 ≥ 5,0

Multfit 035
120 •
160 •

Naturoll 035

90 •
170 •
235 •

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

RC-waarden vloerconstructie*

JETSPRAY

ACCESSOIRES

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 51.

Homeseal LDS 100 

Zeer geschikt als luchtdichte en dampremmende folie aan de binnenzijde  
(warme zijde) van vloerconstructies. Lees meer op pagina 37. 

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

Ga voor specifieke RC  
berekeningen naar onze  
RC calculator op knaufinsulation.nl/
kenniscentrum/rc-calculator 
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HOUTBOUW (PREFAB)

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

Bouwen met prefabelementen wordt steeds populairder.  
Logisch, want het biedt aannemers de kans om sneller te  
bouwen en met een gecontroleerde kwaliteit.

Gebruik onze Rc calculator om te bekijken met welke 
materialen je de vereiste Rc kunt realiseren.  

 knaufinsulation.nl/kenniscentrum/rc-calculator
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RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,80 90 580 3500 2 4,06 24 97,44 B 518830 15,80

3,10 100 580 2700 2 3,13 32 100,22 B 2411161 17,55

3,75 120 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518833 21,10

4,20 135 590 2700 2 3,19 24 76,46 S 664178 23,65

4,35 140 380 2700 3 3,08 24 73,87 B 518834 24,45

4,35 140 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518835 24,45

4,65 150 580 2700 2 3,13 24 75,17 A 518836 26,20

5,30 170 580 2350 2 2,73 24 65,42 B 524451 29,70

5,60 180 580 2200 2 2,55 24 61,25 A 518837 31,45

6,25 200 580 2000 2 2,32 24 55,68 B 518838 34,95

7,65 245 580 2000 2 2,32 18 41,76 A 547313 42,85

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

Omdat we de maatvoering van onze isolatie hebben afgestemd  
op de meest voorkomende constructies, is ons materiaal efficiënt  
te verwerken.

Bovendien is onze isolatie door toepassing van het natuurlijke 
bindmiddel ECOSE® Technology geurloos, stofarm en irriteert  
het niet aan huid of handen. Dat maakt het erg prettig in de 
verwerking.

ELEMENTEN EN HOUTSKELETBOUW

NATUROLL 032

Zeer stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met  
een optimale isolatiewaarde. 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

Nieuw
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Dikte 
(mm)

Lambda 
(W/m.K)

Houthoogte
(mm) 

hout 
percentage %

RC-waarde  
≥ 6,0 (m².K/W)

Naturoll 033
120 + 120 0,033 245 9 •
245 0,033 245 10 •

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.

Prefab hellend dakconstructie* met sporen

*  Constructie: dakpannen, panlatten, tengels, waterkerend membraan, sporen (450 kg/m3)  
met isolatie ertussen, luchtdichte en dampremmende laag, 11 mm spaanplaat

HOUTBOUW (PREFAB)

NATUROLL 033

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

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

3,60 120 590 3300 2 3,89 24 93,46 A 539065 18,75

7,25 240 590 2000 2 2,36 24 56,64 B 546091 37,50

7,40 245 580 2000 2 2,32 24 55,68 A 580751 38,30

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

Voordelen

   Biedt een optimale thermische prestatie
   Zeer geschikt voor houtconstructies met een  

beperkte beschikbare isolatiehoogte

CertificeringToepassing

Onze daktopper! Speciaal voor Rc 6,0
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ELEMENTEN EN HOUTSKELETBOUW

NATUROLL 035

Stevige, onbeklede glaswoldeken met ECOSE® Technology, met een uitstekende 
isolatiewaarde. Isolatiemateriaal specifiek bestemd 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 verwerkingsgemak

CertificeringToepassing

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,55 90 380 7600 3 8,66 24 207,94 B 491686 10,55

2,55 90 580 7600 2 8,82 24 211,58 A 456800 10,55

2,85 100 580 7400 2 8,58 24 206,02 B 491757 11,75

3,40 120 380 6200 3 7,07 24 169,63 B 491692 14,10

3,40 120 580 6200 2 7,19 24 172,61 A 456818 14,10

3,70 130 590 5500 2 6,49 24 155,76 S 667290 15,25

4,00 140 380 5300 3 6,04 24 145,01 B 491695 16,40

4,00 140 580 5300 2 6,15 24 147,55 A 456824 16,40

4,00 140 600 5300 2 6,36 24 152,64 B 588278 16,40

4,85 170 380 4350 3 4,96 24 119,02 B 491698 19,90

4,85 170 580 4350 2 5,05 24 121,10 A 456967 19,90

5,25 185 380 4000 3 4,56 24 109,44 B 491706 21,75

5,25 185 580 4000 2 4,64 24 111,36 A 456975 21,75

5,55 195 580 3800 2 4,41 24 105,79 S 456982 22,95

5,70 200 580 3700 2 4,29 24 103,00 S 531148 23,50

6,25 220 380 3400 3 3,88 24 93,02 B 491748 25,85

6,25 220 580 3400 2 3,94 24 94,66 A 456992 25,85

6,70 235 580 3100 2 3,60 24 86,30 A 491760 27,65

6,85 240 580 3100 2 3,60 24 86,30 B 531155 28,15

7,70 270 590 2600 2 3,07 24 73,60 S 512871 31,65

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

Nieuw

Nieuw

Nieuw

31   



HOUTBOUW (PREFAB)

NATUROLL 037

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

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Rollen/
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

2,40 90 380 8200 3 9,35 24 224,35 A 2441032 8,70

2,40 90 580 8200 2 9,51 24 228,29 A 2431215 8,70

3,20 120 380 6500 3 7,41 24 177,84 B 2405882 11,55

3,20 120 580 6500 2 7,54 24 180,96 A 491723 11,55

3,75 140 380 5600 3 6,38 24 153,22 B 2405884 13,45

3,75 140 580 5600 2 6,50 24 155,90 A 491725 13,45

4,55 170 380 4600 3 5,24 24 125,86 B 2405886 16,35

4,55 170 580 4600 2 5,34 24 128,06 A 491727 16,35

4,55 170 590 4600 2 5,43 24 130,27 B 457479 16,35

5,10 190 580 4100 2 4,76 24 114,14 B 491734 18,80

5,10 190 590 4100 2 4,84 24 116,11 S 457488 18,80

5,90 220 580 3500 2 4,06 24 97,44 A 491740 21,80

5,90 220 590 3500 2 4,13 24 99,12 B 457495 21,80

6,45 240 590 3250 2 3,84 24 92,04 B 457509 23,75

7,00 260 580 3000 2 3,48 24 83,52 A 517788 25,80

7,15 265 590 3000 2 3,54 24 84,96 A 581678 26,25

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

Voordelen

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

beschikbare isolatiehoogte
  Veerkrachtige isolatiedeken voor een snelle verwerking

CertificeringToepassing
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Homeseal LDS 100 

Luchtdichte en dampremmende folie 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.

Dikte  
(mm)

hout hoogte
(mm)

hout
percentage %

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie ≥ 6,0 ≥ 7,0

Naturoll 032
120+120 245 10 •
140+140 286 9 •

Naturoll 033
120+120 245 9 •
245 245 10 •

Naturoll 035 120+140 270 11 •
Naturoll 037 265 270 9 •

*  Constructie: dakpannen, panlatten, tengels, Homeseal LDS 0.04 en  
onderaan dan sporen (450 kg/m3) met isolatie ertussen, Homeseal LDS 100,  
11 mm spaanplaat

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)

hout
percentage %

RC-waarde (m2.K/W)

Isolatie ≥ 4,5 ≥ 5,5

Naturoll 032
100+120 220 20 •
120+140 270 19 •

Naturoll 035
220 245 20 •
120+140 286 17 •

Naturoll 037 265 245 23 •

*  Constructie: gipsplaat, spaanplaat, Homeseal LDS 100, houten stijl- en regelwerk 
(450 kg/m3) waartussen isolatie, Homeseal LDS 0.04, luchtspouw en metselwerk 

RC-waarden prefab gevelconstructie*

ELEMENTEN EN HOUTSKELETBOUW

ACCESSOIRES

PRESTATIES

Ga voor specifieke RC  
berekeningen naar onze  
RC calculator op knaufinsulation.nl/
kenniscentrum/rc-calculator 
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ROCK4ALL®

NIEUW! NU OOK 
STEENWOL MET  
ECOSE® TECHNOLOGY

De bouwsector kent Knauf Insulation vooral van  
haar bruinkleurige glaswol met ECOSE®. Dit jaar intro-
duceren we steenwol met ECOSE®. De steenwolplaat 
Rock4All is geschikt voor bijna elke klus, of het nu een 
aanbouw, spouw of zolderrenovatie is. 

Rock4All maken wij ook met ons natuurlijke bind
middel ECOSE® Technology zonder toegevoegde 
formaldehyde of fenol. 
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PRESTATIE

ROCK4ALL
Deze steenwolplaat biedt een optimale combinatie van 
technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. 

Of u nu een voorzetwand, een dak of een spouwmuur wilt  
isoleren, voor al deze toepassingen kunt u de Rock4All gebruiken. 
De afmetingen van de plaat zijn optimaal voor alle projecten in 
zowel nieuwbouw, renovatie als transformatie. 

Rc-waarde

Constructie Dikte (mm) Dikte (mm) ≥ 2,5 (m2K/W) ≥ 3,5 (m2K/W) ≥ 4,5 (m2K/W) ≥ 6,0 (m2K/W)

Spouwmuur 
(renovatie) 1)

80 •
120 •
160 •

Hellend dak 2)

100 •
140 •

90+90 •
120+140 •

Voorzetwand 3)

50 50 •
70 70 •
50 120 •

1) Spouwmuur: Kalkzandsteen (100 mm), isolatie met 4 RVS ankers, Luchtspouw (20 mm), metselwerk (100 mm) 
2)  Hellend dak: Binnenbeplating, luchtdichte en dampremmende laag, gordingen (8% hout) met isolatie ertussen, 

dakbeschot, pannendak   
3) Voorzetwand: Metalen staanders (C75) met isolatie ertussen staanders, ononderbroken isolatielaag achterlangs

Voordelen

   Eén steenwolplaat voor elke isolatieklus
   Eenvoudig te snijden
 Waterafstotend en daardoor ook toepasbaar in spouwmuren

CertificeringToepassing

RD
(m².K/W)

Dikte 
(mm) 

Breedte
(mm) 

Lengte 
(mm)

Platen/ 
pak

Pak
(m²)

Pakken/ 
pallet

Pallet
(m²)

Categorie Artikel- 
nummer

Prijs  
(€/m²)

1,10 40 600 1200 12 8,64 12 103,68 A 675872 4,40

1,40 50 600 1200 10 7,20 12 86,40 B 675873 5,50

1,70 60 600 1200 8 5,76 12 69,12 A 675874 6,60

2,00 70 600 1200 6 4,32 12 51,84 A 675937 7,70

2,25 80 600 1200 6 4,32 12 51,84 A 675938 8,80

2,55 90 600 1200 5 3,60 12 43,20 A 675939 9,90

2,85 100 600 1200 5 3,60 12 43,20 A 675956 11,00

3,40 120 600 1200 4 2,88 12 34,56 B 675957 13,20

4,00 140 600 1200 3 2,16 12 25,92 B 675958 15,40

4,55 160 600 1200 3 2,16 12 25,92 A 675959 17,60

Thermische isolatie         Lambda 0,035 W/m.K    DoP R4208LPCPR

UNIVERSEEL TOEPASBARE STEENWOL
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ACCESSOIRES

Je kunt isolatiemateriaal van Knauf Insulation  
combi neren 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. 

Gebruik onze Rc calculator om te bekijken met welke 
materialen je de vereiste Rc kunt realiseren.  

 knaufinsulation.nl/kenniscentrum/rc-calculator
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0 ≤ Sd waarde ≤ 20 m

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

1500 40 60 504868 2,20

Sd-waarde ≥ 100 m

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

2000 50 100 504865 0,95

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

360 10 2441758 120,65

HOMESEAL ACCESSOIRES

ISOLATIEMES

FOLIE

TAPES EN KLEEFBAND VOOR 
AANSLUITINGEN

Met dit isolatiemes snijd je  
eenvoudig onze glaswol en  
minerale wol op de juiste maat.

Homeseal LDS FlexPlus

Slimme, vochtregulerende folie voor aan 
de binnenzijde (warme zijde) van 
bijvoorbeeld platte en hellende daken. 
Folie met een variabele dampremmende 
waarde, waardoor in periodes met een 
lager vochtaanbod eventueel in de 
constructie aanwezig vocht ook weer 
kan verdampen.

Homeseal LDS Soliplan 

Tape voor overlap folies.  
Zonder droogtijd.

Homeseal LDS 100

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

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/
verpakking

Artikelnummer Prijs (€/
verpakking)

90 40 6 520076 229,95

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/
verpakking

Artikelnummer Prijs (€/
verpakking)

60 40 8 504871 141,85

Breedte (mm) Rol (m1) Rollen/
verpakking

Artikelnummer Prijs (€/
verpakking)

60 25 10 504874 140,90

Homeseal LDS Solifit 1

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

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.

Sd waarde ≤ 0,04 m

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

1500 50 75 504863 1,35

WATERKEREND MEMBRAAN

Homeseal LDS 0.04 

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

Knauf Insulation ontwikkelt wereldwijd initiatieven 
om haar impact op het milieu te reduceren. We kijken 
niet alleen naar de milieu-impact van onze producten 
en recycling, maar zetten graag dat stapje extra. 
Geïnspireerd door de principes van de circulaire 
economie, introduceren we dit jaar een pallet- en 
recyclingservice. Zo gaan we met steeds meer 
respect om met onze grondstoffen en het milieu.

TOT 10X HERGEBRUIK HOUTEN PALLETS

De pallets die we retour halen worden gecontroleerd  
door de leverancier:

Pallets direct hergebruik
Als pallets helemaal 
intact zijn

Reparatie
Bij beschadiging 
aan pallet

Vernietiging pallets
Voor gebruik in 
kachels

Wij zorgen voor vervoer,  
reparatie en hergebruik van  
pallets. Natuurlijk krijg je een  
seintje wanneer we afhalen.  
Altijd binnen 7 werkdagen! 
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WAT IS DE RECYCLE CLUB?

Als lid van de Recycle Club kun je onbeperkt 
snijafval van onze Naturoll retour geven voor  
een vast bedrag per maand.

Hiermee kunnen we vanuit Knauf Insulation 
voorzien in de toenemende vraag naar een 
circulaire verwerking van bouwafval. Bovendien 
bieden we veel verwerkers hiermee een perfect 
alternatief voor de stijgende kosten van bouwafval.

Wil je alleen de services gebruiken en zelf investeren in 
de pers(en?). Dat kan natuurlijk ook. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden  
en voorwaarden. 

DUURZAME PRODUCTIE

DUURZAAM GEBRUIK

RE
CY

CL
IN

G

HOE WERKT HET?

1. Houd pallets met de KI markering apart
2.  Bewaar de KI pallets tot je het afhaalminimum 

hebt bereikt (40 pallets.)
3.  Stapel de pallets veilig op elkaar
4.  Vraag afhaal van de pallets aan via 

retourpallets.benelux@knaufinsulation.com
5.  Retourneer alleen pallets met de KI markering
6.  Beschadigde KI-pallets kun je ook  

retour sturen

DE VOORDELEN VAN ONS PALLET  
RECYCLING SYSTEEM

Besparing  
   Gratis retourservice voor duurzaam  

hergebruik van pallets
    Bespaar op uw afvalstroom

Eenvoudig 
   Een enkel aanspreekpunt van levering  
tot recycling. 

    Alle pallets van Knauf Insulation worden  
ingenomen (palletmarkering)

Concurrentievoordeel 
   Naleving van regelgeving en HSE vereisten 
   Versterking van uw technisch dossier bij  

aanbestedingen
   Maatschappelijk verantwoord imago voor  

uw bedrijf en uw projecten

RECYCLE CLUB

RecycleClub Service-Only
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ONLINE KENNISCENTRUM

Ken jij ons Online Kenniscentrum? Hier vind je bijna 
alle technische informatie en veel gestelde vragen 
over onze producten en oplossingen handig bij elkaar.  
Je vindt hier documentatie zoals brochures, product-
bladen, DoP’s, BIM-modellen en bestekteksten.  

Maar ook bouwfysische informatie, onze Rc calculator 
en verwerkingsadviezen. 

Bekijk het online kenniscentrum op 
knaufinsulation.nl/kenniscentrum

DUURZAAMHEIDBRANDVEILIGHEID THERMISCH AKOESTIEK

Op onze website proberen we je zo 
goed mogelijk te voorzien van alles  
wat je maar wilt weten over onze 
isolatie-oplossingen. 

Vind je niet wat je zoekt? Vraag het  
ons gerust. We helpen je graag verder. 
Dit helpt ons ook om onszelf en de 
website te verbeteren. 

Bel ons via 0162 - 42 12 45 
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CERTIFICERING

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 veiligheids-
management. TÜV NORD 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. www.bcrg.nl - zoek in databank

DoP

SDS

De Europese Verordening Bouwproducten verplicht de 
toeleverende industrie om o.a. bij glas wol- en minerale 
wolproducten een prestatie verklaring ofwel Declaration 
of Performance (DoP) af te geven. In deze DoP geven 
we als fabrikant informatie over de belangrijkste prestaties 
en essentiële kenmerken van onze product en het beoogde 
gebruik. Je kunt deze DoP’s downloaden via www.dopki.
com op basis van de DoP codes die je bij elk product 
vindt. 

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 aan de hand 
van de DoP code via www.dopki.com

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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HERAKLITH®

Duurzaam bouwen met Heraklith® 
Houtwolpanelen voor plafond en wand

In Heraklith® houtwolplaten zit ruim een eeuw aan kennis en 
ervaring. Met de expertise van onze houtwolspecialisten ben je 
verzekerd van een zorgvuldig advies voor elke toepassing.  
Of het nu gaat om akoestiek, brandveiligheid of de thermische 
prestaties, op Heraklith® kun je bouwen. 

Wanneer je extra thermische of akoestische prestaties nodig hebt 
combineren we onze houtwol tijdens de productie met verschil lende 
isolatiematerialen; PIR, grijze EPS of steenwol. Dankzij deze 
geïntegreerde panelen kun je de platen extra snel monteren. 
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MASSIEVE PANELEN 

Het Heraklith® massief paneel is een vlak, rechthoekig 
houtwolpaneel. De natuurlijke decoratieve afwerking 
geeft een fraaie sfeer aan elke ruimte dankzij de 
hout-vezelstructuren en kleuren waaruit kan worden 
gekozen. Afhankelijk van de eisen en de gebouwfunctie 
wordt een passende oplossing geboden en is er de 
keuze uit panelen met brandwerende en akoestische 
eigenschappen. Elk houtwolpaneel kent bovendien een 
goede vochtregulering. 

DDS-plus betonschroef

Houtschroef

Metaalschroef

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Heraklith® combi- en massieve panelen 

zijn tot 50% sneller te monteren dan  

andere systemen. Dit komt door de speciaal 

voor Heraklith® ontwikkelde massieve 

slagpluggen, beton- hout-, en metaal-

schroeven en montagehulpstukken.

Massieve slagplug Afdekkapjes

Basis

Geluidsabsorptie

Warmteweerstand

Brandklasse  

A2 afbouwpaneel

Geluidsabsorptie

Warmteweerstand

Brandklasse  
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COMBIPANELEN

Heraklith® biedt drie typen combipanelen bestemd voor de juiste 
thermische, brandwerende en akoestische isolatie. Afhankelijk 
van de gebouwfunctie wordt daarbij de passende oplossing 
geboden: een massief houtwolpaneel met een kern van grijze 
EPS (Heratekta), PIR-schuim (Herafoam) of steenwol (Tektalan A2). 

Alle combipanelen zorgen voor een goede isolatiewaarde. 

Heratekta kenmerkt zich door een goede thermische isolatie-
waarde en is eenvoudig te monteren. 

Herafoam is ontwikkeld om - met een minimale dikte van  
de panelen - hoge thermische prestaties te behalen.

Tektalan A2 is specifiek ontwikkeld om aan de hoogste eisen op  
het gebied van brandwerendheid en brandklasse te voldoen.

Heratekta

Tektalan A2

Herafoam

HERAKLITH®
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VOORDELEN

 Goed thermisch isolerend

 Hoge bijdrage aan brandwerendheid

 Uitstekende geluidsabsorptie

 Vochtregulerende werking

  Afwerking in verschillende structuren

 Gebruikersvriendelijke montage

 Zeer lange levensduur

Voor meer informatie over onze Heraklith® houtwolpanelen kijk op www.heraklith.nl

Een paneel in twee lagen van 
mineraalgebonden houtwol en 
steenwol, ontwikkeld voor een 
uitmuntende brandweerstand (tot 
wel 180, minimale rookontwik-
keling (s1) en geen druppel-
vorming bij brand (d0). Zo werkt 
het paneel als hitteschild, 
waardoor de draag  kracht van de 
constructie langer gewaarborgd 
blijft. Ook het thermisch en 
akoestisch comfort is perfect.

TEKTALAN A2

Brandklasse  
A2-s1, d0 

Geluidsabsorptie  
aW = 0,80 

Warmteweerstand   
RD max. 6,40 (225 mm) 

Een tweelaags paneel van 
mineraal gebonden houtwol en 
grijs EPS in brandveilige SE 
kwaliteit. Grijs EPS heeft een 
hogere thermische prestatie dan 
wit EPS. Dankzij de handige 
tand- en groefverbinding kun je 
deze houtwolplaten snel en vlak 
monteren. Ongevoelig voor vocht, 
rotvrij en schimmelwerend.

HERATEKTA

Brandklasse  
B-s1, d0 

Geluidsabsorptie  
aW = 0,25 

Warmteweerstand   
RD max. 5,45 (175 mm) 

Paneel van mineraal gebonden 
houtwol en PIR-hardschuim.  
Een combipaneel, speciaal 
ontwikkeld voor plafonds en 
wanden waar met een beperkte 
dikte een zeer hoge thermische 
prestatie moet worden behaald.
Herafoam behaalt met een dikte 
van 170 millimeter een RD-waarde 
van 7,10 m2.K/W.

HERAFOAM

Brandklasse  
B-s1, d0 

Geluidsabsorptie  
aW = 0,30 

Warmteweerstand   
RD = 7,10 (170 mm) 

SYSTEMEN

Mineraalgebonden houtwolpanelen leveren we in 
verschillende diktes en lengtes. Daarnaast leveren de 
bijbehorende bevestigings- en afwerkingsmaterialen.  
Zo ben je bij Heraklith aan het juiste adres voor de 
totale afbouw van wand of plafond. 

STRUCTUREN

Heraklith® houtwolpanelen leveren we in twee 
verschil lende structuren. Die ontstaan door de keuze 
voor een specifieke breedte van de houtwolvezel. 
Zo kunnen we het uiterlijk van de oppervlakte naar 
wens aanpassen.

KLEUREN

Elk houtwolpaneel kan in de fabriek op kleur 
gespoten worden in iedere RAL-kleur. Dit doen we 
met een water gedragen verf, dat maakt de panelen 
niet gevoelig voor vocht. Zo zijn de panelen meteen 
klaar voor gebruik en hoef je ze niet na te behande-
len met bijvoorbeeld een schimmelwerende coating. 
Dat scheelt tijd en geld. 
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ORGANIC

Omdat geluid en akoestiek de grootste invloed 
hebben op het welziijn en de productiviteit van 
gebruikers van een ruimte, vinden wij dat elke 
ruimte een goede akoestiek verdient. 

Met onze Organic wand- en plafondpanelen verbeter je niet alleen  
de akoestiek van een ruimte. We bieden architecten en interieur-
ontwerpers met Organic ook een ongekende creatieve vrijheid.  
Door de keuze vrijheid die we bieden in kleuren, prints (creative 
impressions) en 3D-frezing (creative lines), maar ook in de bevestiging 
geef je een ruimte precies de sfeer en ambiance die hij nodig heeft. 

Wil je meer weten?  
Kijk dan eens op organic.design
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ACOUSTIC HAPPINESS

Of je nu een prestigieus hoofdkantoor van een multi-
national ontwerpt of het pop-up restaurant van je 
buurman, een Olympisch stadion of de lokale gym,  
wij vinden dat elke ruimte goede akoestiek verdient. 

Goede akoestiek heeft een enorm effect op onze 
gemoedstoestand. Een ruimte met goede akoestiek 
wordt als aangenaam en prettig ervaren. De gebruikers 
hebben een betere concentratie en ervaren minder 
stress. Ze voelen zich er letterlijk beter in.

CREATIVE FREEDOM

Met ons Organic assortiment bieden we designers 
volledige creatieve vrijheid. Voel je vrij om te spelen 
met combinaties van de rechthoekige en vierkante 
vormen van onze akoestische panelen. Mix en match 
met kleuren, gebruik een van de creatieve designs of 
maak er zelf een van je eigen signature. 

Gebruik Creative Colors, Patterns en Lines om een 
ruimte een echt uniek karakter mee te geven. 

ALL PASSION

Wij delen de passie voor akoestiek en interieur design. 
We helpen je graag om akoestische oplossingen te 
creëren die passen bij de merkidentiteit of persoonlijke 
smaak van jouw opdrachtgever. 

We zijn ervan overtuigd dat we altijd de synergie 
kunnen vinden tussen de perfecte akoestische oplossing 
en een verrassend interieur.

47   



Ben je op zoek naar een hoog afwerkingsniveau of 
ben je op zoek naar flexibiliteit in een creatieve 
afwerking in kleur, montage of bedrukking? 
Of heeft een opdrachtgever specifieke akoestische 
eisen? Kies dan voor Organic panelen.  

Meer informatie vind je op organic.design

ORGANIC MINERAL

Kies voor Organic Mineral als er 
echt hoge akoestische prestaties 
nodig zijn of er ook een thermische 
prestatie vereist is. Met Mineral 
combineren we deze prestaties in 
een paneel.

Organic-mineral 75mm (plenum 50)
aW = 1,00
RD = 1,65 m2 K/W

ORGANIC TWIN

In Organic Twin combineren we de
esthetische basis met nog betere
akoestische prestaties. Organic Twin 
is eenvoudig te installeren in elke 
wand of plafondtoepassing.

Organic-twin 50mm (plenum 200)
aW = 0,95

ORGANIC

Organic is een paneel met goede
akoestische prestaties. Organic 
kan op zoveel manieren worden 
uitgevoerd dat je altijd wel een 
mooie akoestische wand- of 
plafondafwerking maakt die zowel 
binnen als buiten kan worden 
toegepast.

Organic 35mm (plenum 200)
aW = 0,60

ORGANIC
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Organic panelen kun je op verschillende 
manieren zichtbaar mechanisch of blind 
monteren aan plafonds en wanden. 
 
We bieden je dan ook een breed scala  
aan bevestigingsmiddelen aan.

CREATIVE COLORS CREATIVE LINES CREATIVE IMPRESSIONS
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SUPAFIL EN JETSPRAY

Inblaaswol voor nieuwbouw en renovatie 

Voor de na-isolatie van 
kruipruimte tot kap

Met Supafil inblaaswol kun je een hele woning brandveilig en 
duurzaam isoleren. Zowel bij nieuwbouw als renovatie zorg je met 
Supafil voor een lagere energierekening en een hoger wooncomfort.

Met de Supafil familie bieden we je isolatie voor de hele woning,  
van kruipruimte tot zolder. Er is geen omgevings vergunning nodig  
en de isolatie wordt vaak al binnen één dag aangebracht door een 
erkende installateur.  

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

Kijk voor de dichtstbijzijnde  
verwerker op  

knaufinsulation.nl/dealers
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www.knaufinsulation.nl

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

Artikelnummer

16,6 26 431,6 A op aanvraag 2412315

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)

Artikelnummer

16,6 26 431,6 A op aanvraag 2359835

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)

Artikelnummer

16,6 26 431,6 A op aanvraag 288326

Lambda 0,034 W/m.K

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

JetSpray is de perfecte isolatie voor het thermische na-isoleren van een betonnen of 
steenachtige onderzijde van begane grondvloeren boven kruipruimtes. Dit milieuvriendelijke 
systeem bestaat uit: JetSpray Primer Plus, JetSpray Thermal (=ongebonden minerale 
wolvlokken) en JetSpray Fix (= organisch bindmiddel).

Lambda 0,035 W/m.K

Kg/pak Pakken/ 
pallet

Kg/ 
pallet 

Categorie Prijs  
(€/m²)

Artikelnummer

16,6 26 431,6 A op aanvraag 595173

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

34
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SERVICE CHARTER Glaswol en Minerale wol

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 0162421245 of per email: 
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)

D0 is de werkdag waarop de bestelling wordt ingevoerd in het systeem. Bestellingen geplaatst van maandag t/m vrijdag 
(werkdagen) voor 12:00 uur worden dezelfde dag ingevoerd. Hiervoor zijn bovenstaande levertijden van toepassing. 
Bestellingen geplaatst vanaf vrijdag 12:00 uur t/m zondag worden de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur ingevoerd. 
Tenzij we anders overeenkomen, worden in Nederland de door u bestelde producten binnen deze levertijden geleverd op 
de door u aan te geven locatie, waarbij de producten standaard naast de wagen worden gelost. 

LEVERING 
Onze producten zijn geclassificeerd in A-, B- en S-producten. 
Deze classificatie heeft onder andere betrekking op de 
lever tijden van een product. De A- en B- producten worden 
geleverd volgens onderstaand schema en de levertijden van 
de S-producten zijn op aanvraag.

Productcategorie Hoeveelheid Geschatte levertijd Levering

A Volle wagen (20 pallets) D0+1 Standaard

Halve wagen (10 pallets) D0+2 Standaard

Kwart wagen (5 pallets) D0+3 Standaard

Minder dan 5 pallets D0+3 Standaard

B Volle wagen (20 pallets) D0+2 Standaard

Halve wagen (10 pallets) D0+3 Standaard

Kwart wagen (5 pallets) D0+4 Standaard

Minder dan 5 pallets D0+4 Standaard
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TOESLAGREGELING (DEEL)LEVERINGEN  
EN KOOIAAP
Bij bestellingen van tenminste 5 pallets worden geen 
transportkosten 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 € 55,- 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.

LOSSEN
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 € 35,- 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 wordt 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.

KLANTSPECIFIEKE PRODUCTEN  
(S-CLASSIFICATIE) 
Naast producten met A- of B-classificatie levert Knauf Insulation 
ook klant specifieke producten. Deze S-producten vallen buiten 
ons standaardassortiment. 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.
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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.

SERVICE CHARTER Glaswol en Minerale wol
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SERVICE CHARTER ROCK4ALL

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 0162421245 of per email: 
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)

D0 is de werkdag waarop de bestelling wordt ingevoerd in het systeem. Bestellingen geplaatst van maandag t/m vrijdag 
(werkdagen) voor 12:00 uur worden dezelfde dag ingevoerd. Hiervoor zijn bovenstaande levertijden van toepassing. 
Bestellingen geplaatst vanaf vrijdag 12:00 uur t/m zondag worden de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur ingevoerd. 
Tenzij we anders overeenkomen, worden in Nederland de door u bestelde producten binnen deze levertijden geleverd op 
de door u aan te geven locatie, waarbij de producten standaard naast de wagen worden gelost. 

LEVERING 
Onze steenwolproducten zijn geclassificeerd in A-,en 
B-producten. Deze classificatie heeft onder andere betrekking 
op de lever tijden van een product. Deze A- en B- producten 
worden geleverd volgens onderstaand schema.

Productcategorie Hoeveelheid Geschatte levertijd Levering

A Volle wagen (22 pallets) D0+5 Standaard

Halve wagen (11 pallets) D0+5 Standaard

Kwart wagen (5 pallets) D0+5 Standaard

Minder dan 5 pallets D0+5 Standaard

B Volle wagen (22 pallets) D0+5 Standaard

Halve wagen (11 pallets) D0+5 Standaard

Kwart wagen (5 pallets) D0+5 Standaard

Minder dan 5 pallets D0+5 Standaard
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TOESLAGREGELING (DEEL)LEVERINGEN  
EN KOOIAAP
Bij bestellingen van tenminste 5 pallets worden geen 
transportkosten 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. Bij leveringen van een volle vrachtwagen is het helaas 
niet mogelijk om met een kooiaap te leveren.

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 € 55,- per levering

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

*Levering met kooiaap is niet mogelijk bij een volle vrachtwagen. 

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
Een tijdslevering voor steenwol moet voor elke levering 
overlegd worden met onze afdeling Customer Service. Zij 
kunnen voor u nagaan welke mogelijkheden we kunnen 
bieden en welke kosten er eventueel aan verbonden zijn.

LOSSEN
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 € 35,- 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 wordt 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.

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.
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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.

SERVICE CHARTER ROCK4ALL
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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.  

NOTITIES

59   



Knauf Insulation B.V.
Postbus 375, 4900 AJ 
Oosterhout, Nederland 
Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com  

www.knaufinsulation.nl
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