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Capatect Lamelle VB 041 101
Gevelisolatieplaat van staande minerale vezels conform
DIN EN 13162. Beide zijden gecoat, toepassing WAP-zh en DI
volgens DIN 4108-10

Materiaal

Mechanisch te belasten en onbrandbare lamellen gevelisolatieplaat in Capatect-gevelisolatiesystemen.Toepassing

■ toe te passen volgens DIN 4108-10: WAP-zh en DI (plafonds binnen)
■ beide zijde anorganisch behandeld
■ steenwol is waterafstotend gehydrofobeerd
■ vormvast, hoge treksterkte
■ verouderd niet
■ voldoet aan de eisen van DIN EN 13162
■ gezondheidsclassificatie: bevat geen GefStoffV, ChemVerbotsV en EG-Richtl. 97/69 (Anm.Q)

Eigenschappen

Isolatie: bruin-geelKleur

Droog, tegen vocht beschermen. Niet onafgedekt buiten laten staan.Opslag

■ Warmtegeleiding:Warmtegeleiding λB = 0,041 W/(mK) gemete waarde volgens DIN 4108-4
λD = 0,040 W/(mK) nominale waarde volgens DIN EN
13162

■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): µ ≈ 1 volgens DIN 13162
■ Drukspanning bij 10% stuik: ≥ 40 kPa volgens DIN EN 826
■ Schuifsterkte: ≥ 20 kPa volgens DIN EN 12090
■ Temperatuurbestendigheid: tot 150 ° C toe te passen
■ Stortgewicht: ca. 80 kg/m3 ±15 % volgens EN 1602
■ Brandreactie: klasse A1 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)
■ Smeltpunt: > 1000 ° C volgens DIN EN 4102-17
■ Treksterkte: ≥ 80 kPa volgens DIN EN 1607 (haaks op het

plaatoppervlak)

Technische eigenschappen

101Product-nr.
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Dikte isolatieplaat
(mm)

Afmeting isolatieplaat
1200 x 200 mm

Product-nr. Verpakking/m2 
in krimpfolie

40 101/04 2,88

50 101/05 1,92

60 101/06 1,92

70 101/07 1,92

80 101/08 1,44

100 101/10 0,96

120 101/12 0,96

140 101/14 0,96

160 101/16 0,96

180 101/18 0,96

200 101/20 0,96

220 101/22 0,48

240 101/24 0,48

260 101/26 0,48

280 101/28 0,48

300 101/30 0,48

 Speciale dikten op aanvraag

 Diktekant isolatieplaat: stomp

Verwerking

Minerale ondergronden, draagkrachtige oude pleisterlagen, hout, -plaatmateriaal en goed hechtende
verflagen die geschikt zijn voor verlijming over het gehele oppervlak.
De ondergrond moet voldoende vlak zijn.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
De ondergrond moet geschikt zijn voor het toepassen van pluggen.

Voorbereiding van de ondergrond

Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen.
Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen.
Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren.
Een zuigende, zanderige en poederende ondergrond tot op de vaste ondergrond schoonmaken en
voorstrijken. Vooraf een proevlak maken op het object.

1 m2/m2Verbruik

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur omgevings/ en ondergrondtemperatuur niet lager
zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C.

Verwerkingsomstandigheden

■ Handmatige of mechanische verwerking is mogelijk
■ Stootvoegen en lagervoegen moeten vrij blijven van lijm
■ Naden tussen isolatieplaten nooit met lijm afdichten
■ Voegen ≤ 5 mm opvullen met geschikt brandvertragend voegschuim
■ Voegen en holtes > 5 mm afdichten met een gelijkwaardige isolatiemateriaal
■ Isolatieplaten verspringend (min. 10 cm) en goed aangesloten aanbrengen
■ Zorg ervoor dat de isolatieplaten uitgelijnd en loodrecht worden aangebracht
■ Isolatieplaten verspringend op de hoeken van gebouwen aanbrengen
■ Stootvoegen van isolatieplaten mogen niet gelijk liggen met de aansluiting van verschillende

bouwdelen (bijv. lateien, rolluikkasten, elementvoegen). De isolatieplaten moeten minstens 10 cm
overlappen en aan beide zijden ondersteund worden door een stevige lijmlaag

Verlijmen van de isolatieplaat
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Lijm op het totale oppervlak
Wordt de lijm op de lamellen isolatieplaat aangebracht dan deze over het gehele plaatoppervlak met
een vertande spaan aanbrengen.
Wordt de lijm op de ondergrond aangebracht dan deze over het gehele oppervlak aanbrengen,
doorkammen met een vertande spaan en direct daarna de lamellen isolatieplaat aanbrengen.
De Lamellen isolatieplaat met de behandelde kant in de nog natte lijm schuivend aanbrengen en
voorzichtig aandrukken.

Machinale verwerking (lijm in stroken)
De juiste lijm machinaal in worststroken verticaal op de ondergrond spuiten (hechtvlak moet ≥ 50%
zijn). De worststroken moeten ca. 5 cm breed zijn en in het midden ca. 10 mm dik. De afstand tussen
de worststroken mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaat direct is de nog natte lijm schuivend
aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm
aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat kan worden afgedekt. Oneffenheden tot ca. 1 cm
kunnen met lijm worden weggewerkt. Zonodig de ondergrond vooraf egaliseren.

Aanbrengen van pluggen
Bij ondergronden waar lijm onvoldoende zekerheid geeft en bij een windbelasting vanaf 1,6 kN/m² is
pluggen volgens voorschrift noodzakelijk. Vraag advies bij de accountmanger van DAW Nederland.

Aanvullende aanwijzingen voor lamellen isolatieplaten met een dikte > 200 mm
De lijm altijd machinaal aanbrengen.
Bij windbelasting tot 1,1 kN/m² minimaal 50 % lijmoppervlak.
Bij windbelasting tot 1,6 kN/m² minimaal 70 % lijmoppervlak.
Door passende steunmaatregelen moet een adequate verlijming worden gewaarborgd. Op hoeken van
gebouwen moeten alleen hele isolatieplaten in volle lengte worden aangebracht, voor zover de
geometrische randvoorwaarden dit toelaten.

Afhankelijk van de geometrie van het gebouw moeten de minerale lamellen in gedeelten van de gevel
met ten minste 3 extra pluggen per strookelementen worden vastgezet.

Hiervoor moeten de eisen en uitvoeringsvoorschriften in acht worden genomen.

De maximale oppervlaktegrootte van het isolatiesysteem zonder dilatatievoegen volgens de
systeemgoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Bevestiging van kelderplafondisolatie tot een oppervlaktegewicht van 15 kg/m² (MVVTB Sectie
D):
Mechanische bevestiging indien nodig (bij onvoldoende hechting van de ondergronden) met
systeemgebonden pluggen/schroeven, zoals Capatect Universaldübel 053 of Deckendämmschraube
DDS-Z in combinatie met schotel DDT uitvoeren.

Bevestiging van kelderplafondisolatie met een oppervlaktegewicht > 15 kg/m²:
Gebruik de goedgekeurde Capatect Universal Anchor 053 of Deckendämmschraube DDS-Z in
combinatie met schotel DDT.
Minerale lamellen strak tegen elkaar aanbrengen.
Er mag geen lijm tussen de stoot- en lintvoegen zitten.
De voorzijde van de minerale lamellen zijn niet gelamineerd en kunnen dus zichtbaar zijn. Houdt
hiermee rekening bij de installetie.
Het later aanbrengen van verf- of pleisterlagen is mogelijk.

Let op!
Het isolatiemateriaal is niet geschikt voor spiraalschroeven en bevestiging die uitsluitend op het
isolatiemateriaal worden gelijmd.
Niet afgewerkte minerale lamellen op gevels moeten zo snel mogelijk tegen vocht met een
wapeningslaag worden behandeld. Beschadigde lamellen mogen niet worden aangebracht.
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving..Afval

Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091

Toelating

De CE-gegevens staan op de verpakking.CE-markering

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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