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PROOUCTOMSCHRIJVING
POWERDECK" is een isolatieplaat
met een kem in TAUfosm by Rectice/
(een hard polyisocyanuraatschuim
met een bijzondere celstructuur),
bekleed aan beide zrjden met een
lichf9e\•,-afelde zuivere aJuminiumfolie
van ca. soµ.

• Dimensionele stabiliteit
volgens NBN EN 1604
• na 48 uur 70-C en 90% RV: 0$(70,90)3
lengle en breedteverande<ing s:2%:
dîkteverandering ,; 6'l(,
• na 48 uur ·20'C: OS(·20,·)1
le ngte en txeedteverandenng s 1%;
dikteverandering :.2%

PRODUCTl:JGENSCHAPPEN
• WanntegeleMingscoëfficiènt J.o
volgens NBN EN 12667: 0p24 W/mK
• Volumegevlicht in de kern
circa 30 kg'm'
• Mechiw,isch gedrag
• Oruk&!8rlcte b<J 10% vervonning:
CS(1<VV}150 volgens NBN EN 826,
2: 150 kPa (1,5 kg/cm')
• Gedrag onder invloed van
gelijkmatig verdeelde belasting:

AFMETINGEN (')
· Breedte: 1200 mm
• Lengtes: 600 mm, 1000 mm en
2500mm
• Diktes: 30 mm �120 mm
Op voorraad: 1200 mm x 2500 mm in
dik1e& 30. 40, 50. 60. 80 en 100 mm
Andere afmetingen en diktes op aan·
vraag
• Diktes < 80 mm: randalwerláng:
rechte boord. op aanvraag sponning
61) dé 4 Zijdêll Mogelijk
• Diktes;, 80 mm: steeds sponning oP
de 4 zijden In fonnaat 1200 mm x
2500 mm; dikte 120 mm: maximum
lengte 1000 mm

UEAtc klassêC

• Vervonning bij belasting:
DlT(2)5 volgens NBN EN 1605
40kPa, bij 1o•c gedurende
168h: 'S 5%
• Dampcliflusiew-,itandsgetal �L
van het TAUfoam: S0.100
• Bekleding
Zuivere aluminium ca. 50µ.
• Treksterlcte loodrecht ap appe<vlak
TR80 volgens NBN EN 1607
2:80kPa
• Waterabsorptie liw,ge tennijn
WL{l)2 volgens NBN EN 12067
<2'•
• Br111dgedrag
• A1 volgens KB 19/12/1997
• Class 1 volgens BS 476 part 7
• FM Approval dass 1 volgens FM
Approval Standard 4450
• Euroclass B s2 dO t•nd...,. 010eldeck)
• Euroclass D s2 dO (PO>MQ
volgens NBN EN 13501·1

TOEPASSINGEN
Isolatie van platte daken in combinatie
met:
• mechanisch bevestigde dakbedeklón·
gen (één· of meertaags)
· losliggende gebaUaste dakbedekkin
gen
ATTEST
ATG 2262
ATG/H750
CTG-258
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iKEYMARK 001 ,BK·514-0004-0021·\W12
NORMERING
• NBN EN 13165: 2013
• De productie van deze
isolatieplaten is
gecertificeerd volgens
ISO 9001: 2008

-Ttmfoam

•

t,yRec/ie.fJ

ii
---' è
2·11

