
Voordelen Amarillo:
• Compleet zolderisolatie systeem
• Snelle verwerking  
• Minimale overlast voor bewoners
• Akoestisch en thermisch comfort
• Brandveilig

Voordelen Comfortpanel:
• Stevige, universele isolatieplaat
• Aan twee zijden voorzien van 
 comfortvlies voor prettige verwerking
• Hulplijnen voor extra snijgemak

Voordeel Vario KM Duplex UV klimaatfolie: 
Vochtregulerende en luchtdichte folie 
voorkomt vochtproblemen 

Voordelen Rollisol Plus:
• Glaswolrol voorzien van
 dampremmende aluminiumfolie
• Eenvoudige en snelle
 bevestiging door spijkerflenzen

Thermische prestaties:
Isover Amarillo | Rc≥3,5 m2.K/W

Thermische prestaties:
Comfortpanel 120 mm | Rc≥3,0 m2.K/W

Comfortpanel 140 mm | Rc≥3,5 m2.K/W

Comfortpanel 90 mm + 70 mm | Rc≥4,0 m2.K/W

Thermische prestaties:
Rollisol Plus 100 mm | Rc≥2,5 m2.K/W

Rollisol Plus 120 mm | Rc≥3,0 m2.K/W

Rollisol Plus 180 mm | Rc≥4,0 m2.K/W

Best 
Amarillo isolatiesysteem is een compleet 
isolatiesysteem dat zich kenmerkt door een 
strakke, hoogwaardige en stootvaste afwerking 
zonder tussenprofielen.

Beter 
Een schuin dak is gemakkelijk te isoleren  
met stevige Comfortpanel isolatieplaten en  
de Isover Vario KM Duplex UV folie.  
Met de Vario KB1 tape werkt u luchtdicht en  
zorgt u voor de beste isolatie. Werk het geheel 
strak af met Gyproc gipskartonplaten.

Goed 
Een zolder isoleer je gemakkelijk met Isover 
Rollisol Plus. Het is een isolatiedeken met een 
aluminium dampremmer. Werk de kap af met gips-
kartonplaten.

Opbouw constructie 

1  Bestaand dakbeschot

2  Metalen hoekprofiel 

3  Comfortpanel 140 mm

4  Houten paneel

Opbouw constructie 

1  Bestaand dakbeschot

2  Comfortpanel

3  Vario KM Duplex UV klimaatfolie

4  Vario KB1 tape

5  Houten stijl- en regelwerk

6  Gyproc gipskartonplaat

Opbouw constructie 

1  Bestaand dakbeschot

2  Houten stijl- en regelwerk 

3  Isover Rollisol Plus

4  Vario KB1 tape

5  Gyproc gipskartonplaat

1

2

3
4

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Isover Comfortpanel en Vario KM Duplex UV 
afgewerkt met Gyproc gipskartonplaten

Isover Rollisol Plus
afgewerkt met Gyproc gipskartonplaten

Isover Amarillo 
Compleet zolderisolatie systeem

Maand van de dakisolatie
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Gegarandeerde prestaties
De flexibele glaswol isolatie zorgt voor goede 
aansluitingen, zonder kieren en naden. Door de 
isolatie met een lichte overmaat te plaatsen, 
zal de geplande Rc-waarde  zo ook in de praktijk 
gerealiseerd worden.

Beste score duurzaamheid
• NIBE classificeert glaswol in de beste klasse (1).  
 Isover biedt bovendien goede mogelijkheden   
voor recycling. 
• Glaswol is recyclebaar en bestaat tevens voor een  
 zeer groot deel uit gerecycled glas (tot 70%). 
 Het past hiermee perfect binnen circulair bouwen.
• Doordat glaswol wordt gecomprimeerd rijden   
er minder vrachtwagens (dus minder    
uitstoot van CO2 en stikstof) én gebruiken we 
 minder verpakkingsmateriaal.

Brandveilig
• Kiezen voor Isover glaswol betekent kiezen 
 voor veiligheid. Vrijwel al onze producten   
 zijn geclassificeerd als onbrandbaar en vallen   
daarmee in de beste brandprestatie-klasse A.  

Akoestisch
• Isover glaswol zorgt voor een aangename   
  akoestiek, doordat glaswol akoestisch open is  

en het geluid absorbeert.

Baustoff + Metall biedt een ruim assortiment 
oplossingen en isolatiesystemen. Wij voorzien je graag 
van technische ondersteuning en advies op maat. 

Wil je meer informatie of persoonlijk advies? 
Zo vinden we samen de juiste constructie waar jouw  
specifieke situatie om vraagt. Neem vrijblijvend contact  
met ons op of kom langs in één van onze shops.

Met Isover glaswol bent u, 
dankzij de unieke combinatie 
van voordelen, verzekerd van 
de best presterende isolatie  
in de markt.

 
www.baustoff-metall.nl
 


