Gevel isolatie
Het isolatiemateria al voor nieuwbouw en renovatie

ALGEMEEN

Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de
woning en het is ook nog eens goed voor het milieu. Het isoleren van de gevel zorgt in veel gevallen voor een
grote energiebesparing. Om het maximale rendement van de isolatie te krijgen is luchtdicht afwerken van
zeer groot belang.
Indien u niet het volledige gevelvlak isoleert, kost
dit u onnodig kostbare energie. Bij onvoldoende
luchtdicht afwerken geldt hetzelfde. Het aanbrengen is een eenmalige klus die met aandacht
voor detail uitgevoerd moet worden. Het gevolg
is dat uw klant jaar in en jaar uit zal profiteren
van de comfortverbetering en energiebesparing.

		
		

PIF isolatiefolie® mét
erkende ISSO accreditatie

PIF isolatiefolie® is een innovatieve, hoogwaardige meerlaagse isolatiefolie en bestaat uit meer
lagen aluminiumfolie op afstand gehouden met
luchtkussens.
De unieke isolatiewerking van beide materialen
geschiedt, naast stilstaande lucht, tevens op
basis van thermische reflectie.

Thermische reflectie is het vermogen om
stralingsenergie eenvoudig te weerkaatsen.
De warmte blijft hierdoor grotendeels (meer
dan 97%!!) in de ruimte en verdwijnt niet door
de muren naar buiten. Deze vorm van isolatie
kunt u vergelijken met de werking van een
thermoskan. PIF isolatiefolie® onderscheidt
zich door zijn uitstekende prestatie en
verwerkingsgemak. Het is daardoor goed
toepasbaar als na isolatie en bij nieuwbouw.
Het is zeer gebruiksvriendelijk door het lage
gewicht, de grote rolafmeting en de eenvoudig
op maat te snijden en rondom, ook als er
sprake is van meerdere banen tegen elkaar,
luchtdicht afplakken. Dit is de eenvoudige, maar
doeltreffende en efficiënte techniek achter de PIF
isolatiefolie®, toegepast als gevelisolatie.
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PIF isolatiefolie® toegepast in een
gevelconstructie

de basis voor energiebesparing

Goed en beter isoleren is volgens het principe van de Trias Energetica de meest effectieve methode om het
energieverbruik in gebouwen terug te dringen.
Vanuit economisch oogpunt gezien is isoleren een van de beste investeringen in energiebesparing.
Maatregelen zoals bijvoorbeeld het toepassen van mechanische ventilatie met warmteterugwinning of
hoogrendementsketels of warmtepompen leveren, in combinatie met een degelijk geïsoleerde gebouwenschil, hun optimaal rendement op.

1.	Voorkom energieverbruik
Efficient
energiegebruik

Duurzame
energie

Energiegebruik
beperken

2. Gebruik duurzame energie

3. Gebruik eindige bronnen
zo efficiënt mogelijk

Ruim een derde van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt doordat gebouwen op
temperatuur moeten worden gehouden. Dit is de reden dat de eisen voor de energieprestaties van woningen en gebouwen alsmaar aangescherpt worden.
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Isoleren

• PIF isolatiefolie®
• afdichttape Tremco Illbruck type ME 301
• montage- en bevestigingsmaterialen.

PIF isolatiefolie® is zeer duurzaam en
100% recyclebaar.
Gezien de flexibiliteit van de isolatiefolie
zijn mortelbaarden, lijmresten of andere
oneffenheden geen probleem.

Richtlijnen voor het
verwerken
• De PIF isolatiefolie® banen moeten goed en
strak tegen elkaar liggen en onderling geplakt
worden met Tremco Illbruck Tape type ME 301.
• Wanneer het product op maat gesneden
wordt rond openingen of doorvoeren, moeten
aansluitopeningen en kieren worden dichtgeplakt met bovengenoemde tape, zodat er
geen koudebrug of ongewenste ventilatie
ontstaat.
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Benodigde materialen

In een traditionele spouwmuur met (meestal)
baksteen gevelmetselwerk is PIF isolatiefolie®
toepasbaar als gedeeltelijke maar ook als
volledige spouwvulling.
Bij een gedeeltelijke spouwvulling dient de
effectieve luchtspouw minstens 20 mm te zijn.

Montage
Het nauwkeurig horizontaal monteren van
de eerste rij PIF isolatiefolie® is belangrijk. Wij
adviseren hiervoor het aanbrengen van een
horizontale lijn op het binnenblad door bijv. een
draad of een smetlijn.
De rollen (of platen) kunnen zowel horizontaal
als verticaal (onder lichte druk en onderling goed
sluitend) tegen het binnenblad aangebracht
worden. Het aantal benodigde RVS spouwankers
wordt door de constructeur bepaald.
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Verwerkingsaspecten bij spouwmuren

		

Rm (m2 K/W)

1. Kalkzandsteen lijmelementen, dikte 100 mm

0,10

2. PIF isolatiefolie®

Zie ISSO overzicht

3. Niet geventileerd
luchtspouw > 20 mm

0,57

4. Baksteen metselwerk,
100 mm dik

0,10

		

Rm (m2 K/W)

1. Baksteen metselwerk,
100 mm dik

0,10

2. PIF isolatiefolie®

Zie ISSO overzicht

3. Niet geventileerd
luchtspouw > 20 mm

0,57

4. Baksteen metselwerk,
100 mm dik

0,10

		

Rm (m2 K/W)

1. Gewapend beton,
160 mm dik

0,10

2. PIF isolatiefolie®

Zie ISSO overzicht

3. Niet geventileerd
luchtspouw > 20 mm

0,57

4. Baksteen metselwerk,
100 mm dik

0,10
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Voorbeeldconstructies

Gevelmontage systemen zijn ontwikkeld voor het aanbrengen van een zelfdragende houten draagstructuur na montage van PIF isolatiefolie conform de verwerkingsvoorschriften van PIF isolatiefolie.

Het bevestigen van de houten draagstructuur geschiedt in twee stappen:
1. Aanbrengen van een basisbevestiging met
horizontale (solitair) geplaatste schroeven
waardoor de gevel snel kan worden uitgelijnd.
Doordat de houten draagstructuur niet in
contact staat met de PIF isolatiefolie of ondergrond, ontstaat een optimale gevelventilatie.
2. Bijplaatsen van de schuine schroeven. De solitaire en schuin geplaatste schroeven vormen
vakwerken waaraan de constructie haar eindstabiliteit en sterkte ontleent.
De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails
in deze documentatie zijn uitsluitend bedoeld
als handleiding voor architecten, ingenieurs en
aannemers en zijn niet bindend. PIF isolatiefolie
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving
de informatie te wijzigen of aan te passen.

Toepassingen
Renovatie

Nieuwbouw

Deze informatie is uitsluitend gebaseerd op de
voorgeschreven producten en plaatsingsvoorschriften.
Aanvullende informatie en advies kan op aanvraag aan u door onze adviseurs worden verstrekt.

Houtskeletbouw
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Gevelmontagesysteem

Kissel 46a 6416 AC Heerlen
Tel. +31 (0)46 - 7111753
info@pifisolatiefolie.nl
www.pifisolatiefolie.nl

uw succes door onze innovatie

