
Geïsoleerde gevelpanelen met een expressieve profilering
Kingspan KS1000 CW&LV
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Dit papier bestaat voor 80% uit hergebruikt materiaal en 
20% uit TCF (Totaal chloorvrij) gebleekte pulp. De gebruikte 
vezel is FSC-gecertificeerd (zie fsc.nl voor meer informatie). 
De gebruikte inkt is op plantaardige basis, waardoor dit 
product recyclebaar is. 

Verantwoord Bosbeheer Recyclebaar Plantaardige Basis
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Kenmerken
• Loss Prevention Certification Board (LPCB) LPS 1181                                     

gecertificeerd.

• 100% Gegarandeerde thermische isolatie en luchtdichtheid         
≤ 5m³/uur/m².

• Ook verkrijgbaar in KS1000 LS - Longspan™, geïsoleerd 
gevelpaneel waarbij een grotere overspanning mogelijk is.

• Ontwerpflexibiliteit - eenvoudig te combineren met andere 
Kingspan geïsoleerde gevelpanelen en het lichtdoorlatende 
Kingspan Wall-Lite-systeem.

• Deuren, ramen, beglazing, louvres en traditionele bouwmaterialen 
kunnen eenvoudig worden geïntegreerd.

• Geschikt voor zowel verticale- als horizontale toepassing.

• Verkorte bouwtijd door de toepassing van prefab-bouwelementen. 

•  , milieuvriendelijk duurzaam paneelsysteem, BRE A+ 
rating conform Green Guide to Specification.

• De Kingspan Total Panel Guarantee biedt een gegarandeerde 
thermische en bouwkundige prestatie.

• Kwaliteitscertificering conform EN ISO 9001:2000

• Kingspan productielocaties zijn op duurzaamheid gecertificeerd 
conform ISO 14001.

•  - geen losse vezels in het binnenklimaat.

• Accessoires zijn tevens leverbaar en esthetisch verantwoord.

Introductie
Het assortiment Architectonische gevelpanelen - KS1000 AWP -   
biedt ontwerpers en ontwikkelaars esthetisch verantwoorde 
horizontale en verticale oplossingen. Twee opmerkelijke profileringen 
uit het Kingspan assortiment zijn; KS1000 CW CurveWall en KS1000 
LV Louvre.

Door KS1000 CW en KS1000 LV toe te passen, kan een moderne 
gevel worden gecreëerd waarbij de prestatievoordelen van een PIR 
isolerend paneelsysteem worden behouden.

Het visuele aspect speelt bij vele ontwerpen en bouwprojecten een 
belangrijke rol. Het gebolde profiel van de KS1000 CW evenals het 
louvre-profiel van de KS1000 LV zijn zeer goed toepasbaar in niet 
alleen nieuwbouw-, maar ook in renovatieprojecten.

KS1000 CW en KS1000 LV zijn de enige in hun soort die als 
een geïsoleerd en geïntegreerd gevelsysteem worden geleverd. 
Dit biedt een groot voordeel ten opzichte van uit individuele 
componenten samengestelde, traditionele gevelbeplating met 
soortgelijke profileringen. 
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Toepassing
KS1000 CW en KS1000 LV zijn beide isolerende 
gevelpaneelsystemen die blind worden bevestigd. Deze panelen 
zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. CurveWall en Louvre 
zijn in principe geschikt voor verschillende klimaatklassen met 
uitzondering van geconditioneerde omgevingen. 

Afmetingen en gewicht

alleen in 1000mm werkende breedte
KS1000 CW

KS1000 LV

Kerndikte (mm)  45 60 70 80 100 120 140 

KS1000 CW Gewicht kg/m²  11,8 12,4 12,8 13,2 14,0 14,8 15,6 

KS1000 LV Gewicht kg/m²  12,4 13,0 13,4 13,8 14,6 15,4 16,2 

Productinformatie
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Materialen
Staalsubstraat

De binnen- en buitenplaat bestaat standaard uit zink/aluminium 
gecoat metaal conform EN 10326:2004 en NEN EN 10327:2004.

Coatings - buitenplaat

• Kingspan Spectrum™: Nominale dikte 55 micron - polyurethane 
semi-gloss finish. 

• Kingspan XL Forté™*: Nominale dikte 200 micron - plastisol. 
Organische coating aangebracht aan de buitenzijde van 
het paneel. Ontwikkeld voor een hoge levensverwachting en 
kleurechtheid.  

Gelieve contact op te nemen met uw Kingspan contactpersoon voor 
mogelijke levertijden. 

* Enkel toe te passen op het KS1000 LV paneel. 

Coatings - binnenplaat

• Bright White Polyester: Standaard coating voor de binnenzijde 
van geïsoleerde panelen. De standaardkleur is helder wit 
waarvan het oppervlak eenvoudig schoon te maken is. 

• Kingspan Aquasafe: Deze coating wordt toegepast op plekken 
met een hoge luchtvochtigheid of agressieve binnenmilieu’s.  

• Kingspan Foodsafe: HACCP goedgekeurd.

• Kingspan Farmsafe: speciaal voor agrarische toepassing met 
een hoog corrosief milieu. 

Beschikbare lengten
De panelen zijn standaard leverbaar in lengten van 1,8 meter tot 
13,4 meter. Afwijkende paneellengten zijn in overleg mogelijk en 
onderhevig aan een toeslag. 

Paneellengte

Deze panelen kunnen niet worden voorzien van een                 

schone overlap. 

Lengte (mm) -2 +2

Werkende breedte (mm) –2 +2

Dikte (mm) –2 +2

Haaksheid (mm) –3 +3

Vlakheid per meter (mm) –2 +2

Producttoleranties
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Isolatiekern
KS1000 CW en KS1000 LV bevat een  PIR-isolatiekern 
die niet schadelijk is voor de ozonlaag (zero ODP).

Dichting
Alle paneelzijden krijgen in de fabriek een dichting aangebracht in 
de groef van het paneel, zodat automatisch de voegen tussen de 
panelen worden gesealed. 

Prestaties
Thermische isolatie
 Paneeldikte  Rc-waarde m² K/W
 (mm) KS1000 CW KS1000 LV
 45 2,16 1,87
 60 3,28 2,86
 70 3,68 3,40
 80 4,18 3,83
 100 5,09 4,83
 120 6,08 5,71
 140* 6,97 6,50

RC waarde berekend conform NEN 1068.

* Bestellingen op basis van minimale ordergrootte.

 Paneeldikte  R-waarde m² K/W
 (mm) KS1000 CW KS1000 LV
 45 2,3 2,0
 60 3,4 3,0
 70 3,8 3,6
 80 4,3 4,0
 100 5,3 5,0
 120 6,3 5,9
 140* 7,1 6,7

* Bestellingen op basis van minimale ordergrootte.

Brandveiligheid

De externe en interne zijde van het paneel voldoen aan de
 Europese brandklasse B - s2, d0.

Akoestiek
Alle KS1000 CW en KS1000 LV geïsoleerde gevelpanelen          
hebben een luchtgeluidsisolatie Rw=24dB. 
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Details voor de volgende landen: Australië, Bagrain, Cambodja, Cyprus, Engeland, Frankrijk, Gibraltar, Indonesië, Ierland, Jordanië
Koeweit, Laos, Libië, Maleisië, Malta, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oman, Portugal, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore,

Spanje, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zweden kunnen worden gevonden op onze
internationale website: www.kingspanpanels.com of via de website van Kingspan Group PLC: www.kingspan.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaard Kingspan B.V. geen aansprakelijkheid voor (druk) fouten of
informatie die wordt gezien als misleidend. Suggesties tot en beschrijvingen van het eindgebruik van onze producten en/of methodes zijn enkel ter informatie verstrekt.

Kingspan B.V. aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Kingspan B.V. • Lingewei 8 • 4004 LL Tiel
Postbus 6565 • 4000 HN Tiel

Tel. +31 (0)344 675250 • Fax +31 (0)344 675251
E-mail: info@kingspanpanels.nl • www.kingspanpanels.nl

Kingspan N.V. • Bouwelven 17
Industriepark Klein Gent • 2280 Grobbendonk
Tel. +32 (0)1423 2535 • Fax +32 (0)1423 2539

E-mail: info@kingspanpanels.be • www.kingspanpanels.be


