
Isolatiesysteem  
voor de binnenzijde  
van het dak 

Decoratief en  
energie-efficiënt

isover.nl/amarillo



Decoratief na-isoleren voor een verbeterd  
energielabel
Van de ruim 7 miljoen woningen in ons land heeft 
ongeveer 75% energielabel C of slechter. 

Om voorbereid te zijn op stijgende energieprijzen, 
de behoefte aan meer wooncomfort en toekomstige 
wetgeving zullen veel woningen in de nabije  
toekomst na-geïsoleerd moeten worden. 

Veel warmte verdwijnt via het dak. Isover introduceert 
daarom “Amarillo”. Een innovatief en decoratief  
isolatiesysteem voor de binnenzijde van het dak.  
Met Amarillo kan een grote stap worden gemaakt 
om woningen effectief na te isoleren naar minimaal 
energielabel B.
 

Van bergzolder  
naar woonzolder 
Een bergzolder gemakkelijk ombouwen tot mooie 
slaapkamer, studeerkamer of hobbykamer?  
Dat kan met Amarillo. Het systeem kenmerkt  
zich door een strakke, hoogwaardige en stoot- 
vaste afwerking zonder tussenprofielen. 

De verandering van de functie van de zolder  
levert de bewoner ook meer comfort en een  
aanzienlijke energiebesparing op. Met minimale  
overlast!

Een Isover isolatie innovatie



Isolatie
Glaswol isolatieplaat, aan twee  
zijden voorzien van een zacht 
comfortvlies met handige  
snijlijnen.

Dikte 140 mm voor een 
Rc ≥ 3,5 m2.K/W 
Afmeting 600 x 1500 mm
Brandklasse A2-s2, d0 

Houten panelen
Decoratieve, witte, stootvaste, 
dampremmende panelen  
(bij benadering RAL 9016).

Netto afmeting 600 x 1270 mm
Brandklasse C-s3, d0 

Profielen 
Metalen, witte hoekprofielen  
voor montage op de gordingen.

Afmeting 24 x 24 x 1500 mm
Brandklasse A1 

Amarillo is een compleet systeem. 
Het Amarillo-systeem bestaat uit drie onderdelen en 
wordt als compleet pakket op een pallet geleverd 
(geschikt voor binnenopslag). Het Amarillo-systeem 
is opgenomen in de ISSO databank gecontroleerde 
kwaliteitsverklaringen en heeft CE-markering.

Van bergzolder  
naar woonzolder 

Voordelen voor de bewoner 
• Een fraaie, strakke, neutraal afgewerkte  
 zolder die veel nieuwe mogelijkheden biedt. 
• Goede isolatie tegen geluid van buiten. 
• Uitstekende isolatiewaarde (Rc ≥ 3,5) voor  
 een forse energiebesparing en meer comfort. 
• Duurzaam isolatiemateriaal.
• Minimale overlast tijdens het aanbrengen.

Voordelen voor de verwerker 
• Compact verpakt en eenvoudig naar zolders te brengen.
• Gemakkelijk aan te brengen door het handige schuifsysteem. 
•    Droog te monteren met een strak en wit eindresultaat;  

afwerken en schilderen is niet nodig.
• Panelen met een geïntegreerde dampremmende laag;  
 er is geen aparte folie nodig. 
• Tand-groef verbinding, dus geen tussenprofielen nodig. 

Een Isover isolatie innovatie



Schroef een profiel op 
150 mm van het dak- 
beschot op de gording. 

 
Meet de afstand tussen 
de gordingen en snij de 
isolatieplaat met een 
overmaat van 10 mm.
Klem de isolatieplaat 
tussen de gordingen en 
achter het profiel. 

Zaag een houten  
Amarillo paneel met een 
cirkelzaag op de juiste 
maat. Schuif het paneel 
tussen de profielen en 
isolatie.

Zet de panelen met de 
tand-groefverbinding strak 
tegen elkaar aan.

Plaats nog geen profiel 
op het laatste stuk van de 
gording. Schuif het laatste 
paneel voor het voorlaatste 
paneel en monteer het 
ontbrekende profiel.  
Schuif vervolgens het  
laatste paneel terug op  
de juiste plaats.

Zo geleverd,  
zo gemonteerd!
Eenvoudig op weg naar energielabel B en een 
comfortabele woonzolder met het Amarillo 
na-isolatiesysteem.

Kijk voor uitgebreide tips en handige  
verwerkingsvideo’s op isover.nl/amarillo
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Een Isover isolatie innovatie

Inhoud 24 m2
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Saint-Gobain Isover
Postbus 96, 4130 EB Vianen

Tel.: 0347 35 84 00
info@isover.nl
www.isover.nl

Maak een afspraak  
en vraag de gratis  
monsterkit aan: 

isover.nl/amarillo


